
  

  

 

 خرب صحفي

رشاكة اسرتاتيجية ب� بنك الجزيرة وكلية «إنسياد» لتعزيز االستث�ر يف رأس 

 املال البرشي

 

إلدارة األع�ل (واحدة » إنسياد«أعلن بنك الجزيرة (إحدى املؤسسات املالية الرائدة يف السعودية)، وكلية 

من أكرث الكليات املرموقة والرائدة يف الربامج التطويرية واملتعلقة مبجاالت إدارة األع�ل والقيادة)، 

ي لرائدة التي تقدمها الكلية، لتطوير حديثلالستفادة من الربامج التطويرية ا اسرتاتيجيةتوقيع عقد رشاكة 

التخرج، والقيادات املرصفية الشابة، والقيادات التنفيذية، من خالل االستفادة من الربامج املوجودة سابًقا 

امج ، أو الرب »أبوظبي«والرشق األوسط » سنغافورة«وآسيا » فرنسا«يف مختلف فروع الكلية الثالث أوروبا 

يًصا ملنسويب بنك الجزيرة مبوجب هذه الرشاكة والتي تنسجم مع سعي بنك التي سيتم تصميمها خص

الهادفة لدعم توجهات السعودية لتطوير القطاع املايل و رأس املال البرشي  اسرتاتيجيتهالجزيرة لتحقيق 

 .2030كأحد مستهدفات رؤية 

 

العبد  معبد الكريوقد وقع اتفاقية الرشاكة عن بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب نايف بن 

، وعن كلية إنسياد بشار طباره املدير األقليمي للربامج التنفيذية يف منطقة الرشق األوسط مالكري

 .وأفريقيا

 

نك الجزيرة فيصل املنصور: نحن وتعليقاً عىل الرشاكة، قال رئيس مجموعة رأس املال البرشي يف ب

مع واحدة من أعرق كليات إدارة األع�ل يف العامل، التي تأيت  االسرتاتيجيةسعداء بتوقيع هذه الرشاكة 

الطموحة لتطوير كوادره البرشية التي تقوم عىل  اسرتاتيجيتهيف إطار جهود البنك الهادفة لتحقيق 

جامعات املحلية أو الخارجية وإلحاقهم بربامج تدريبية استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية من خريجي ال

متقدمة، وإتاحة الفرصة أمام موظفيه يف مختلف اإلدارات لتطوير مهاراتهم واكتساب قيم ومعارف 

متقدمة تساعدهم عىل االرتقاء الوظيفي، وتوجيه كل ذلك لالرتقاء بخدمات البنك التي يقدمها لعمالئه 

 االسرتاتيجيىل التميُّز يف األداء والتطوُّر املستمر م� يعزز توجه البنك يف بيئة عمل محفزة تعتمد ع

 .يف السنت� القادمت� ليكون الخيار األول ألفضل الكفاءات املرصفية



  

  

 

ويف سياق متصل، أعرب املدير اإلقليمي للربامج التنفيذية إلنسياد الرشق األوسط بشار طباره عن 

ب� إنسياد وبنك الجزيرة وقال إن هذه االتفاقية تكتسب أهمية نوعية سعادته بتوقيع اتفاقية الرشاكة 

 .للبنك وتأهيل كوادره البرشية االسرتاتيجيةكونها تسهم يف خدمة العديد من األهداف 

 

 -تعترب واحدة من أفضل الكليات املتخصصة يف اإلدارة واألع�ل يف فاونتينبلو » إنسياد«وأضاف أن كلية 

رة وأبوظبي والواليات املتحدة ك� تحظى بشهرة عاملية عىل مستوى كليات فرنسا ويف سنغافو 

األع�ل يف العامل كواحدة من مؤسسات التعليم العايل األكرث ابتكاراً ونفوذاً ومتيزاً بربامجها الخاصة يف 

كتنا دعم رشاست«مجال تطوير املهارات القيادية واإلدارية التي تلبي حاجات الرشكات والبنوك، وتابع قائالً 

الجديدة مع بنك الجزيرة رؤيته الثاقبة تجاه االستث�ر يف رأس املال البرشي، إ�اناً منه باألثر الفعال لهذه 

 .«الربامج الهادفة، ك� تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك يف هذا املجال
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