
 

 خبر صحافي 
 

 وبنك مصر يطلقون برنامج موارد البشريةالأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة 
 واطنين اإلماراتيينمخصّص للم مصرفي تدريب

 
وحصولهم على فرص عمل في  تدريب الخريجين الجدد  في    يسهم برنامج تنمية المهارات الوطنية   •

  القطاعين المالي والمصرفي
 بعد اجتيازهم مرحلة التقييم بنجاححصول الخريجين الجدد على فرص عمل مالئمة   •

 
العالمي، الذراع    أبوظبيسوق    وقعت أكاديمية  :2022أبريل    18أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

  برنامج   وتنفيذ  عدادوبنك مصر مذكرة تفاهم إل  موارد البشريةالالتعليمية لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة  
لتعاون االستراتيجي  وثيق أواصر ا المذكرة في ت سهم هذه وت .في سوق أبوظبي العالميتدريب مصرفي 

األ والمعنية  طراف  بين  المعرفة  تبادل  ت  االرتقاءلتسهيل  من  وفره  بما  العالمي  أبوظبي  أكاديمية سوق 
ت الوتدريبية  ثقيفية  منصات  المصرفيةفي مجال  الوتهدف  .  خدمات  مهارات  إلى صقل  مواطنين  الشراكة 
مالئمة  حصول على فرص عمل  ال هم في  لقطاع الخاص ودعمدمجهم في اسهيل  وت   الطموحين  اإلماراتيين
 ومستدامة. 

 
لقطاع تطوير وإدارة القوى  نابة  المدير التنفيذي باإلمن السيد أحمد صالح،    ع مذكرة التفاهم كل  ق  وقد  و

عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي    ، والسيد عبد هللا السويدي  ،البشرية هيئة الموارد  العاملة في  
 .اإلمارات في الرئيس التنفيذي لبنك مصر ،واألستاذ خالد البيلي ،العالمي 

 
العالمي  أبوظبي  المنتدب ألكاديمية سوق  العضو  المزروعي،  أهمية    أثنى على   ،حمد صياح 

  وتأتي بمثابة تأكيد    ألكاديمية سوق أبوظبي العالمي  مهماا   إنجازاا عد  هذه الشراكة  ت  : "مذكرة التفاهم قائالا 
ا  في  على  ال سيما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المعرفة  قطاع  بدعم  المالي  لتزامنا  القطاعين 

والحيويينوالمصرفي   من  .  هيئةنسعى  مع  الشراكة  مصرال   خالل  وبنك  البشرية  تدريب    موارد  إلى 
اإلماراتيين   لهم في  والمواطنين  وتوفير فرص عمل مالئمة  دولة  مساعي    بدعمنفخر كذلك  بنك مصر. 

  سوق العمل النخراط في  لما يلزم من مهارات  ة وتزويدها بمية المواهب المحليتنالهادفة إلى    اإلمارات
 ." بنجاح

 
يخضع الخريجون الجدد لنظام تقييم  الختيار المرشحين المناسبين للحصول على وظائف في بنك مصر،  و

الذين يجتازون مرحلة التقييم  أولئك    من انتقاءبنك مصر  طاقم العمل المسؤول في  يمك ن    شامل وصارم
  التي تحددها شروط والمؤهالت  لل  فقاا والمالئمة  مناصب  تعيينهم في الوالدعم الالزم  تزويدهم بو بنجاح  
 .الموارد البشريةإدارة 

 
دراسة    إجراءأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وشركاؤها  قترح  تكخطوة أولى بعد توقيع مذكرة التفاهم،  و

الرئيسية  على  بشكل كامل  تلقي الضوء   بالتدريب مؤشرات األداء  ثم   المصرفي   المرتبطة    إنشاء لجنة ، 
  .الذي يحرزونه  التقدمدعم وتوجيه واإلشراف على  بما يلزم من  الخريجين الجدد  بتزويد  متخص صة ت عنى  

في حين  تحديد االحتياجات التدريبية،  من  أكاديمية سوق أبوظبي العالمي  ستتمكن  بدعم من بنك مصر،  و
الذين يبحثون عن فرص عمل  باختيار المرشحين المحتملين  الموارد البشرية    هيئةالتعاون مع  بستقوم  

 العمل. استعداداا لدخولهم سوق وإخضاعهم للتدريب الالزم 
 

على مذكرة التفاهم مؤكدة أن   أمل الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية باإلنابة،  من جانبها، علقت  

تعاون المؤسسي المثمر بين الهيئة وأكاديمية سوق أبوظبي  في إطار ال  اا إضافي  اا إنجازت عد   الشراكة الجديدة  

  الموارد البشرية   . وتواصل هيئةاإلمارات في القطاع الخاصلتعزيز مشاركة مواطني دولة  وذلك    ،العالمي 

ومن  .  األهداف االستراتيجية للقطاعين العام والخاصسهم في تحقيق  بما ي   ،تطوير آليات العمل المشترك 

على   مباشرة  بفوائد  يعود  أن  ذلك  الشأن  اإلماراتي  عن  الشباب  يبحث  مالئمة ذي  عمل  وفقاا  ،  فرص 

تشمل  . و2015عام  ر  ها التأسيسي الصاد بموجب قانونوالمسؤوليات المناطة بها    لصالحيات الهيئة والمهام

الحكومية  الهيئات  فرص العمل المتاحة للمواطنين في  تضم   وتطوير نظم معلومات شاملة  عداد  إ المهام  هذه  

المرتبطة    اتابعة أداء الشركات وقياس مؤشراتهموعنية  والتنسيق مع الجهات الم  ،قطاع الخاص الشركات  و

 التوطين.معدالت البشرية وبالموارد 



 

الجابري  وأشادت   أمل  المصرفي  بأهمية  السيدة  التدريب  إلى  في  برنامج  الهادفة  الجهود  اختيار  تعزيز 

  صر حت قائلة: في هذا اإلطار،  . وين المالي والمصرفيقطاعالالصحيح في المكان المناسب ضمن  رشح  الم

التي تهدف إلى تطوير قدراتالمزيد من  وضع  "سنواصل   المواطنين اإلماراتيين وتعزيز معرفتهم    الخطط 

وفقاا للقوائم المسجلة  إمارة أبوظبي  ضمن    إضافية  لتوفير فرص عمل  ،المجاالت  في مختلفومهاراتهم  

 " .قاعدة بيانات الهيئةفي  

خ  أن ن  جداا   نا"يسر    وأضافت قائلة: شراكتنا االستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي ونشيد بدور بنك  رس 

وضع هذا  من خالل  وذلك    ،ة والمصرفي  ةالماليعلى صعيد الخدمات  مصر في دعم برامج التنمية الوطنية  

لقطاع المالي  لقيادة اوإعدادهم    الباحثين عن عملاإلماراتيين  واستقطاب المواطنين  البرنامج التدريبي  

اوالمصرفي   ومهارلمستقبل  في  عالية.  بكفاءة  وطنية  ب  نؤكد وات  اهتمامنا  من  مواصلة  المزيد  إطالق 

شاملة ومتكاملة    االرتقاء بمنظومة عملالمشتركة و  ناأهدافالتي تسهم في تحقيق    المبادرات المبتكرة

 في إمارة أبوظبي." 

: "لطالما  على هذه الشراكة قائالا ،  اإلماراتفي  خالد البيالي، الرئيس التنفيذي لبنك مصر  من جانبه، أثنى  

المواهب    بأن  وذلك انطالقاا من ثقتنا  ،  رتقاء بقدراتهالتنمية الموارد البشرية واال  رىأولى بنك مصر أهمية كب

 " .طبيعة عملهاالنظر عن صرف ب  أو شركة مؤسسة الركيزة األساسية في أي    الوطنية هي

التي  ة  ستراتيجيخططه االوبنك مصر  قيم  انسجاماا مع  توقيع مذكرة التفاهم يأتي    وأكد خالد البيالي أن  

فروعاا له.    البنكملك فيها  الدول التي يكافة  مصر وفي  التنمية المستدامة واالزدهار  الدائم بتعكس التزامه  

  قتصاد االدفع عجلة  في    الللمساهمة بشكل إيجابي وفع  نشعر بواجب حقيقي  قال تعقيباا على ذلك: " و

اإلمارات  في  المحلية عبر  دولة  مواهبها  العالمي  وتنمية  أبوظبي  أكاديمية سوق  مع  بذلك،  و  . الشراكة 

المطلوبة  األساسية والتقنية  تملك المهارات  الوطنية الشابة التي    كوادرالتطوير    اإلسهام في   إلى   نسعى 

مركز تدريب مصرفي    إلنشاء الموارد البشرية    التعاون مع هيئة، وللحصول على وظيفة في القطاع المصرفي 

 ." سوق أبوظبي العالمي ضمنمتخص ص  

 انتهى 


