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رئيسًا تنفيذيًا لـ "مصرف أبوظبي عضًوا منتدًبا و مصرف أبوظبي اإلسالمي ُيعّين محمد علي 
 مصر"-اإلسالمي
 

أعلن مصرن أمأظني ظإلمالمين صإلممصةصيعندمالت نلصالمالتصاتالندمالمين صالدم-2017نوظمبب xx: أبوظبب 
مصر ".مم-مالت الئلةممع متعيي مصحصلمعلإلم ئاليًامتنفيذالًامةليلاًلمتنم"صر أمأظي ظإلمالمي صإل

فننإلمصةنناخمالت ننلصالمالتصاتالنندميالتصرنن فالدممحينن ممعاصنناًمم30 ظنن اللمليتالنندمياليننعدمتتةنناي مالصتلننممصحصننلم
فنإلمصنققندمالتشن ألمالطيينمميشنصاخمأف  قالنا.مصرنا أمقالالالدمعلالامفإلمالتعليلمص مالتيابقًامصناربمشغلم

ظننممتننم"صإلممكنا مصحصنلمالشنغلمصنرنبمالتن ئالنمالتتنفينذ م ينالمقظنلمالنمنصاصإمىتنصمصرن أمأظني ظإلميم
"ك  ل مأة  كيخ"مي"ظنممأظي ظإلمالتيقنإل"مكلمص مصناربمعلالامفإلمم.مكصامشغلمأالماًمصر "-التصش ألم

دمصع فدمصتعصقدمباتينيألمالتصرن  ياليعدميم ظ ةمتالميفمىتصمالتصر أمممفإلمصر م"أص  كا مالكيظ ني"
يالت نلصالمالتصرن فالدممالطفن الللشن كالميمص م  خمالتعصلممص مققاعالمالت نلصالمالتصرن فالدمتالكتيظهام
مالت ارد.

ــ   وتعليقــاً  ــينق لــا  هــذا العل ــو لــد  ق بأعمالمجلســاادار القائمفريدفارولالبلبيسيالسيدتعي مصــرف أب
يتصتننممصحصننلمظ ظنن ةمياليننعدمفننإلمالتققننانمالتصرنن فإلممينحنن معلننصم قنندمبنن  م"م:مصــر - ظبــي اإلســالمي

ألالءهممالتذ مييالرلصر مم-متصر أمأظي ظإلمالمي صإلكظي ةمميفمقالصدماليتعيينإمفإلمهذالمالتصنربم
 معلننصمل ةنندمعاتالنندمصنن مالت ظنن ةميالتكفنناءةمفننإلمصرنن  صامفننإلمظننناءمف  نن مىلال ممتقننلمنةحننناينصننيهمالتصصتا   .

التصتيالفقدمصممالتش  عدميالت لصالمالتصر فالدم فملمالتحليخمتالاةالمعص ئنامبالصكننامص مصيالرلدمتلظالدمالح
الالينتفالةمصن مالتنةنا مالتنذ محققنناهمعظن مالتظنناءمعلنصمهنذالمتتص لمصهصدمصحصلمفإلمصيالرنلدمالمي صالد.ميم

التنصننننيمفنننن  مقتنننننا مالالتصتصينننن ةمالت قصالنننندمدمف يعنننننامالتياليننننعدمي نيتنننننامالتتحتالنننندميشننننبكحمنننني نامالتقنننني م
مفإلمةصالممأنحاءمصر ".صتاحدمالتالاليت التيةالدم

فنإلممصرن م-م"اليعلنإلمالالنمصاممىتنصمصرن أمأظني ظإلمالمين صإلم:محمد عليالسيد من جانبهق لا  
فنإلمالتظيئندمالتصرن فالدمالتصحلالندميتنال متننامالتحناتإلمصننا مالتأ ىمبن  م.ميمهذهمالتص حلدمالتصهصدمصن مصيني ةمنصنيه

كنال هميمقل التإمالتتكنيتيةالدمالت الئنلةمتي يفممعظ مصر أصنتةالمي لصالمالتتصي متع   مف ردمحقالقالدمت



 

 

التصرن فالدم  الءمتة  دمالتعص ءميتلظالدمالحتالاةاتهممعلصمصيتيىمكافدمفئالمالت لصالممالتصيهيبممالتبش  م
صرنن مميت ينني مصرنن أمالتقيالنندمفننإلمالتتع  نن ميننصعدمالتصينناهصدمفننإلم.ميأتقلننممىتننصمدفننإلمالتيننيألمالتصرنن  

م".يتيفي مأفملم لصدمصصكندمتهمالتت الصإمالتلالئممبحصاالدمالتصرات مالتصاتالدمتعص ئإم

ممالتقننلصي ٍفالك ينني مةهننلهممتم2000أك  مصنن مصرنن مم-مصإل يننالمصرنن أمأظنني ظإلمالمننممف  نن معصننلم
عظنن متعص ئننإمصالدم يننالمالتصتيالفقنندمصننممالتشنن  عدمالتصرنن فالدمصنن مالتصنتةننالميالت ننلصالمصتناصالنندمصةصيعنندم
ممصلعيصننندمبقنيالتننننإممفنننإلمص تلنننفمأنحنننناءمصرننن ف عننناًمم70فننن ينميالينننعدمصكيننننندمصصنننامي  نننلمعلننننصمشنننبكدم

مةيالئ .التعليلمص مالتالت قصالدمالتحائ ةمعلصمالتصر فالدم

 -انتهى-

 
 نبذة عن بص ف أبظبب  اإلسالب 

 122يعد "مصرف أبوظبي اإلسالمي" أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 
ثالث أكبر شبكة توزيع في القطاع المصرفي بالدولة عميل يستفيدون من 938,072مليار درهم. ويبلغ عدد عمالئه 

ً وما يزيد عن  83والتي تتكون من  ويتميز المصرف بخدماته المصرفية المتميزة جهاز صراف آلي.  740فرعا
عبر اإلنترنت واألجهزة الذكية ليتيح للعمالء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر 

إلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد والشركات واألعمال إلى مصرف أبوظبي ا
، ويجري 1997جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام 

 (.ADIBتداول أسهمه في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز )

موظف، وال يزال المصرف الرائد في مجال  2000دولة اإلمارات، مما يزيد عن  ويتكون فريق عمل المصرف في
توظيف وتطوير واستقطاب المواهب المحلية في كافة األسواق التي يتواجد فيها، ويتجلى ذلك من خالل معدل 

مارات العربية % من إجمالي القوى العاملة لديه في دولة اإل40التوطين المرتفع لدى المصرف والذي يبلغ أكثر من 
 المتحدة. 

 70ويواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تعزيز حضوره في األسواق الدولية، بما في ذلك مصر، التي يمتلك فيها 
 .كة المتحدة والسودان والعراقفرعاً، باإلضافة إلى المملكة العربية السعودية والممل

زة "أفضل مصرف في دولة اإلمارات" من قبل وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على االبتكار، حصد المصرف جائ
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 

مع "االتحاد للطيران" و"اتصاالت"، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل التي تلبي  المغطاة بالشراكة
 مختلف احتياجات العمالء.

 ، أو االتصال مع:www.adib.aeلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني 

 زويكبرنمجموعة     مصرف أبوظبي اإلسالمي

 موفق الحجار    رضوى نصرالدين شهاب

http://www.adib.ae/


 

 

 مدير عالقات عامة   رئيس العالقات اإلعالمية والخارجية

 8183 174 56 971+متحرك:    4482 473 50 971+ متحرك:

 ADIB@brunswickgroup.comإلكتروني:بريد Radwa.shehab@adib.comبريد إلكتروني: 
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