
 خبر صحفي

القاسمي محمد بن سلطان الدكتور الشیخ السمو تحت رعایة  صاحب

البنك العربي المتحد یشارك في المعرض الوطني السابع عشر للتوظیف في 
إكسبو الشارقة كرائد في مجال التوطین في القطاع المصرفي بدولة اإلمارات 

 العربیة المتحدة

 2014البنك یفوز بجائزة تنمیة الموارد البشریة في القطاع المصرفي والمالي لعام 

یشارك البنك العربي المتحد، البنك األسرع نموًا في منطقة الشرق األوسط للعام : 2015 فبرایر 11الشارقة، 
والذي تُقام فعالیاته بمركز إكسبو الشارقة في الفترة  السابع عشر على التوالي في المعرض الوطني للتوظیف

فبرایر الجاري. شهر الممتدة ما بین الحادي عشر ولغایة الثالث عشر من 

إلى دعم وتمكین الكوادر الرامیة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة استراتیجیةویعد المعرض جزءًا ال یتجزأ من 
الوطنیة اإلماراتیة في سوق العمل. 

 توفیر الفرص للمواهب اإلماراتیة، على صعیدوتمیز البنك العربي المتحد بمكانته الریادیة في قطاع المصارف 
العام الماضي، وهي النسبة األعلى خالل % 45حیث وصلت نسبة التوطین في البنك إلى معدالت قیاسیة بلغت 

 فرعًا منتشرة في كافة أرجاء الدولة، نجح البنك في 31في القطاع المصرفي بالدولة. ومع زیادة عدد فروعه إلى 
 ه% في توطین منصب مدراء الفروع. ویعتزم البنك العربي المتحد توسعة شبكة فروع100المحافظة على نسبة 

 فرعا بنهایة العام الجاري.  35لتصل إلى 

 المرموقة البشریة الموارد تنمیة بجائزة البنك فاز فقد اإلماراتي، المجتمع المتمیزة الخاصة بتنمیة لجهوده و تقدیراً 
 و قدم السابع عشر للتوظیف. الوطني المعرض  و المقدمة في2014 عام عن والمالي المصرفي القطاع في

 هي وهذه. الشارقة حاكم األعلى المجلس عضو القاسمي، محمد بن سلطان الدكتور الشیخ السمو صاحب الجائزة
. 2012 عام حصل علیها في أن یحصل بها البنك على هذه الجائزة بعد التي الثانیة المرة

وشهد البنك مؤخرًا نجاح إثنین من المواهب التي یزخر بها الكادر الوظیفي للبنك هما ناصر المرزوقي، مدیر فرع 
 2013نطلق في شهر مایو ادیرة، وأمل أحمد، مدیرة فرع القوز، في التخرج من برنامج التطویر القیادي، والذي 

 شهرا، بعد أن خضع المشاركون في البرنامج لعملیة اختیار صارمة، شملت اختبارات 18وتواصل على مدار 
التقییم الشخصي. وتمیز كل منهما بالعمل الجاد والمثابرة خالل مراحل البرنامج التي تضمنت حضور برامج 



 
التخرج من البرنامج الذي أقامته ُكلِّیة من  2014كتوبر أ في وتمكناتدریبیة شهریة في كل من الدوحة وُعمان، 
"جادج" لألعمال التابعة لجامعة كامبردج. 

 
لتزامه طویل األمد بتطویر الجیل القادم من القادة، قام البنك العربي المتحد بتوسعة برامجه الهادفة اوكجزء من 

یقوم البنك من خالل مبادرته الجدیدة "ریادة" بتقییم، واكتشاف، ، حیث إلى دعم جهود تنمیة المواهب اإلماراتیة
وتطویر الكوادر اإلماراتیة التي تثبت مواهبها المتمیزة، ویقدم لهم الفرص الالزمة لتحقیق تطلعاتهم والنمو على 

 من المناصب العلیا في 50% في الوظائف لتشمل 25أعلى المستویات، وذلك بهدف تحقیق نسبة توطین قدرها 
.  2020البنك بحلول العام 

 
: "یسرنا المشاركة مرة أخرى قال السید بول تروبریدج، الرئیس التنفیذي للبنك العربي المتحد بهذه المناسبة، و
دعم المعرض الوطني للتوظیف، هذه المبادرة القّیمة الهادفة إلى مساعدة الشباب اإلماراتي وتشجیعهم على  و

توظیف مواهبهم. ومن خالل مشاركتنا هذه، نود ترسیخ البنك العربي المتحد كخیار مفضل للتوظیف بالنسبة 
للشباب اإلماراتي الراغب بالعمل في القطاع المصرفي. وسیحصل الشباب من ذوي الطموح والدافع والحافز 

والمستعدین للمشاركة في التحدیات الجدیدة على مجموعة متنوعة من الخبرات، والمسؤولیات، والمهام، واإلمكانات 
ما لأمل، اللذان جسدا مثاًال ناصعًا  الممتازة لالرتقاء الوظیفي. ونفخر بما حققناه مؤخرًا من إنجازات عبر ناصر و

تطمح إلیه كوادر البنك العربي المتحد من الشباب اإلماراتي الواعد".  
 

وٕالى جانب برنامج "ریادة"، تتضمن قائمة المبادرات التي قام بها البنك العربي المتحد لدعم توطین الوظائف 
 التي یتم رئیس مجلس اإلدارة، وجائزة جوائز البنك العربي المتحد للموظفینبرنامج تكریم الموظفین تحت اسم 

تقدیمها ألفضل موظف إماراتي للعام. كما حصل العدید من الموظفین المواطنین على رحالت مدفوعة التكالیف 
تفاقیة الشراكة الحصریة التي تربط ابالكامل لحضور مباریات في ملعب نادي برشلونة "كامب نو"، وذلك بموجب 

البنك مع النادي اإلسباني. 
 

، فاز البنك العربي المتحد بجائزة تنمیة الموارد البشریة والتي یتم تقدیمها لمؤسسة مالیة تمیزت 2012وفي العام 
في مجاالت التوطین من توظیف وتدریب وتنمیة الكوادر الوطنیة اإلماراتیة. كما یشارك البنك بفعالیة في لجنة 
تنمیة الموارد البشریة في القطاع المصرفي والمالي، والتي تناقش القضایا الرئیسیة التي تؤثر على البنوك من 

منظور الموارد البشریة، وبتركیز رئیسي على التوطین. 
 

وفي العام الماضي، حصلت السیدة یسرا عبد الغفار، نائب رئیس أول، رئیسة إدارة الفروع – الخدمات المصرفیة 
لألفراد، على جائزة "المرأة المتمیزة في القطاع المالي والمصرفي"، والمقدمة من معهد اإلمارات للدراسات 

اإلمارات العربیة المتحدة یضم في مجلس دولة المصرفیة والمالیة. كما ُیعتبر البنك العربي المتحد أول بنك في 
إدارته عضوا نسائیا إماراتیًا هي السیدة نجالء المدفع.  



 - انتھى -
 مالحظات للمحررین: 

حول البنك العربي المتحد: 
 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیھ جنرال. 1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 

 2013 فرعاً ومكتباً بحلول نھایة العام 30وانطالقاً من مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعھ ومكاتبھ المقرر أن تصل إلى 
في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماتھ المالیة لعمالئھ سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة 

 تقدیریة باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع. 
ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرھا البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل 
التجاري، والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجھة 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 ھذه المبادرات ومستوى األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع 

 البنوك نمواً في المنطقة. 
 بنكاً في 50 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 23یحتل البنك المركز 

 ملیون درھم 605دول مجلس التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 
أعلى معدل لصافي األرباح السنویة یسجلھ البنك ھو ، و2013٪ مقارنة مع 10، بزیادة قدرھا 2014 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

حتى تاریخھ.  
، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللھا البنك التجاري القطري، وھو أكبر 2007وفي دیسمبر 

% من أسھم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجلھ 40بنك للقطاع الخاص في قطر، على 
خالل السنوات الماضیة مؤشراً على الفوائد التي جناھا من خالل تحالفھ االستراتیجي مع البنك القطري . 

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني والترناتیف بنك التركي األمر الذي مھد لمرحلة من النمو الكبیر 
للبنوك الثالثة عبر المنطقة.  
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