
للنشر الصحفي

البنك العربي المتحد يستقطب المزيد من المواطنين في المناصب التنفيذية

البنك يسعى لتعزيز نسبة المواطنين وتشجيعهم على التميز المهني
واإلداري

نموًا٬ بالدولة البنوك أسرع أحد المتحد العربي البنك سعى لطالما :(2012 ديسمبر 6) إ.ع.م               دبي٬

أبناءها وبسواعد مستقبًال٬ الدولة تقدم في الزاوية حجر ألنهم المواطنين لدى اإلداري التميز              لتعزيز

المتميزة الفرص من العديد ومازال قدم فإنه األفكار٬ بهذه البنك من وإيمانًا الدول. تتطور               المؤهلين

فقد السياق هذا وفي واإلداري. المهني للتطور الفرصة لهم لتتاح المواطنين من المصرفية              للكفاءات

المصرفية والخـدمات الفروع إدارة رئيس منصب في الغفار عبد يسرا مرة وألول مؤخرًا البنك               عين

فروع مدراء 8 تعيين عن ناهيك المدفوعات٬ إدارة رئيس منصب في النجار وفيصل              اإلسـالمية٬

ُجدد جميعهم من المواطنين.

المتحد العربي البنك " فيه: قال المتحد العربي للبنك التنفيذي الرئيس تروبريد بول لـ/ تصريح                وفي

لصقل الفرصة لهم نقدم حيث الصيرفة٬ قطاع في اإلدارية والمهارات الكفاءة ذوو بالمواطنين              يرحب

يعملون التي والمؤسسة للوطن٬ إضافة ليكونوا األمثل بالشكل واستثمارها المهارات هذه            وتعزيز

جعل نحو المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة تتبناه التي العام اإلطار في التوجه هذا ويأتي                بها.

الجهود توحيد عبر وذلك والحكومية الخاصة المؤسسات مختلف في التوطين عام هو ٬2013              عام

٬2013 في جديدة فروع 10 الفتتاح يخطط البنك أن إلى هنا وأشير المنشود. الهدف هذا                لتحقيق

 من المواطنين". على أن يكون مدراء الفروع جميعًا

العربي بالبنك لألفراد المصرفية الخدمات مجموعة رئيس التنفيذي الرئيس نائب سميث توم             ويقول
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تكون وأن المواطنة٬ للكفاءات الفرصة إعطاء على المتحد العربي البنك حرص لطالما "              المتحد:

كال على بالنفع يعود مما ومثمر٬ مهني بشكل عملها وتمارس تتقلدها التي الوظائف في               فاعلة

وكما به٬ لألخذ لآلخرين نموذجًا يكونوا حتى جيدة٬ عمل بيئة للمواطنين نوفر ألن سعينا               الطرفين.

نرى فإن يسرا وفيصل المعينين الجدد يعتبرا مثاًال على الكفاءات المواطنة الجديرة بالتقدير".

حتى السابقة الفترة خالل واإلنجازات العمليات٬ صعيد على جيدة نتائج حقق البنك أن إلى               يشار

مختلف في فرعًا 19 حاليًا البنك يمتلك المصرفي. القطاع في العمل عن الباحثين إختيار               أضحى

المستويات تضاهي والتي للعمالء والتسهيالت الخدمات أفضل خاللهم من يقدم الدولة٬            ربوع

العالمية.
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