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أبوظبب xx :نوظمبب  -2017أعلن مصرن أمأظني ظإلمالمين صإلممصةصيعندمالت نلصالمالتصاتالندمالمين صالدم
الت الئلةممع متعيي مصحصلمعلإلم ئالياًمتنفيذالاًمةليلالًمتنم"صر أمأظي ظإلمالمي صإلم-مصر ".م م
الصتلننممصحصننلم ظ ن اللمليتالنندمياليننعدمتتةنناي م30معاص نماًم فننإلمصةنناخمالت ننلصالمالتصاتالنندميالتصر ن فالدممحي ن م

شغلميابقاًمصناربمقالالالدمعلالامفإلمالتعليلمص مالتصرنا أمفنإلمصنققندمالتشن ألمالطيينمميشنصاخمأف قالنا.م

ميقظنلمالنمنصاصإمىتنصمصرن أمأظني ظإلمالمين صإلممكنا مصحصنلمالشنغلمصنرنبمالتن ئالنمالتتنفينذ متننم"ظننمم
أل-صر ".مكصامشغلمأالمماًمصناربمعلالامفإلمكلمص م"ك ل مأة كيخ"مي"ظنممأظي ظإلمالتيقنإل"م
التصش م

ي"أص كا مالكيظ ن"مفإلمصر ممتالميفمىتصمالتصر أم ظ ةمياليعدم ميصع فدمصتعصقدمباتينيألمالتصرن دم
الكتيظهام ص م

كالميالطفن اللميالت نلصالمالتصرن فالدم
م
خمالتعصلممص مققاعالمالت نلصالمالتصرن فالدمتلشن

الت ارد .م
وتعليق ـاً عل ـ هــذا التعيــينق لــا السيدفريدفارولالبلبيسيالقائمبأعمالمجلســاادار ق لــد مصــرف أبــو

ظبــي اإلســالمي  -مصــر:م" يتصتننممصحصننلمظ ظ ن ةمياليننعدمفننإلمالتققننانمالتصر ن فإلممينح ن معلننصم قنندمب ن م
تعيينإمفإلمهذالمالتصنربميالميفمقالصدمكظي ةمتصر أمأظي ظإلمالمي صإلم-مصر مالتذ مييالرلمألالءهم

ينصننيهمالتصصتا

.تقننلمنةحنننامفننإلمظننناءمف ن مىلالم معلننصمل ةنندمعاتالنندمصن مالت ظن ةميالتكفنناءةمفننإلمصر ن صام

الصكننامص مصيالرلدمتلظالدمالحتالاةالمعص ئنامب فملمالتحليخميالت لصالمالتصر فالدمالتصتيالفقدمصممالتش عدم
المي صالد.م ميتتص لمصهصدمصحصلمفإلمصيالرنلدمالتظنناءمعلنصمهنذالمالتنةنا مالتنذ محققنناهمعظن مالالينتفالةمصن م
حمن نني نامالتقن نني ميشن ننبكدمف يعنن ننامالتيالين ننعدمي نيتنن ننامالتتحتالن نندمالت قصالن نندمالتصتصي ن ن ةمالقتنن ننا

مف ن ن

مالتنصن ننيم

الاليت التيةالدمالتصتاحدمفإلمةصالممأنحاءمصر " .م
من جانبهق لا السيد محمد علي:م "اليعلنإلمالالنمصاممىتنصمصرن أمأظني ظإلمالمين صإلم-مصرن مفنإلم
.ميأ ىمبن مالتصننا مالتحناتإلم فنإلمالتظيئندمالتصرن فالدمالتصحلالندميتنال متننام
هذهمالتص حلدمالتصهصدمصن مصيني ةمنصنيه م

ف ردمحقالقالدمتتع

متصي مصنتةالمي لصالمالتصر أمعظ متي يفمقل التإمالتتكنيتيةالدمالت الئنلةم ميكنال هم

التبش ممالتصيهيبمم الءمتة دمالتعص ءميتلظالدمالحتالاةاتهممعلصمصيتيىمكافدمفئالمالت لصالمالتصرن فالدم

فننإلمالتيننيألمالتصر ن د.ميأتقلننممىتننصمالتصينناهصدمفننإلمتع ن ميننصعدمالتصرن أمالتقيالنندمفننإلمصرن مميت ينني م
التت الصإمالتلالئممبحصاالدمالتصرات مالتصاتالدمتعص ئإميتيفي مأفملم لصدمصصكندمتهم" .م
المننممف ن معصننلمصر ن أمأظنني ظإلمالمي ن صإلم-مصر نمأك مص ن م2000مصي ٍفالك ينني مةهننلهممتتقننلالمم
صةصيعنندمصتناصالنندمص ن مالتصنتةننالميالت ننلصالمالتصر ن فالدمالتصتيالفقنندمصننممالتش ن عدمالمين صالدمتعص ئننإمعظ ن م
ش ننبكدمفن ن ينميالي ننعدمصكين نندمصص ننامي ننلمعل ننصم70مف عن نماًمف ننإلمص تل ننفمأنح نناءمصرن ن ممصلعيص نندمبقنيالت ننإم
التصر فالدمالت قصالدمالتحائ ةمعلصمالتعليلمص مالتةيالئ  .م

انتهى-نبذة عن بص ف أبظبب اإلسالب
يعد "مصرف أبوظبي اإلسالمي" أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 122
مليار درهم .ويبلغ عدد عمالئه 938,072عميل يستفيدون من ثالث أكبر شبكة توزيع في القطاع المصرفي بالدولة
والتي تتكون من  83فرعا ً وما يزيد عن  740جهاز صراف آلي .ويتميز المصرف بخدماته المصرفية المتميزة
عبر اإلنترنت واألجهزة الذكية ليتيح للعمالء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة .ويوفر
مصرف أبوظبي ا إلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد والشركات واألعمال إلى
جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات .تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام  ،1997ويجري
تداول أسهمه في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز (.)ADIB
ويتكون فريق عمل المصرف في دولة اإلمارات ،مما يزيد عن  2000موظف ،وال يزال المصرف الرائد في مجال
توظيف وتطوير واستقطاب المواهب المحلية في كافة األسواق التي يتواجد فيها ،ويتجلى ذلك من خالل معدل
التوطين المرتفع لدى المصرف والذي يبلغ أكثر من  %40من إجمالي القوى العاملة لديه في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
ويواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تعزيز حضوره في األسواق الدولية ،بما في ذلك مصر ،التي يمتلك فيها 70
فرعاً ،باإلضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.
وتكريما ً لتميزه وحرصه الدائم على االبتكار ،حصد المصرف جائزة "أفضل مصرف في دولة اإلمارات" من قبل
مجلة "ذا بانكر" التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز" اإلعالمية العريقة .ويتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل
حافل بالتميز على هذا الصعيد ،ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير "غنى" ،والبطاقات
المغطاة بالشراكة مع "االتحاد للطيران" و"اتصاالت" ،إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل التي تلبي
مختلف احتياجات العمالء.
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