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عملیات لرئیسًا  مصرفي مخضرمُيعین  ABCبنك 
  المجموعة

، الذي يتخذ من البحرين مقرًا رئیسیًا لعملیاته، عن تعیین السید أِلكس لینین رئیًسا ABCأعلن الیوم بنك 
  لعملیات المجموعة في مقر البنك في البحرين. 

دعًما الستراتیجیة المجموعة، سیتوّلى أِلكس مسؤولیات الدعم األساسي لجمیع أقسام المجموعة، بما 
تصال المؤسسي والخدمات المصرفیة الرقمیة والخدمات في ذلك العملیات وتكنولوجیا المعلومات واال

المصرفیة بالتجزئة. إضافًة إلى ذلك، سیشرف على رؤساء عملیات األقسام (حالًیا، رئیس عملیات الخزينة 
ورئیس عملیات األعمال المصرفیة بالجملة) والرؤساء المحلیین للعملیات واإلدارة التنفیذية؛ حیث أنھم 

اشرين ألِلكس إلى جانب كونھم مرؤوسین لرؤساء األقسام والرؤساء التنفیذيین سیكونون مرؤوسین مب
  المحلیین المعنیین. 

  
عاًما في المملكة المتحدة وألمانیا وھولندا  25أِلكس صیرفي دولي خبیر، عمل لدى بنك دويتشه ألكثر من 

المصرفیة الدولیة (الشرق والشرق األوسط. شملت فترة عمله تولّیه مناصب عدة، منھا؛ رئیس العملیات 
األوسط وأفريقیا)، والرئیس التنفیذي المحلي في ھولندا، ورئیس العملیات المصرفیة الدولیة، ورئیس 

  جنوب الصحراء.  - ملتقى األعمال لمنطقة أفريقیا 
  

وسیكون أِلكس عضًوا في لجنة إدارة المجموعة، بتسلسل إداري تابع مباشرة لنائب الرئیس التنفیذي 
  جموعة. للم

  
وتعلیًقا على تعیینه، قال السّید صائل الوعري، نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة: "أِلكس صیرفي شغوف 
بتقديم أفضل الخدمات والدعم جودة للعمالء الخارجیین والداخلیین على حٍد سواء. وأنا على ثقة بأّن 

  الخبرات التي بحوزته ستشكّل إضافة ھامة إلى المجموعة ككل."
  
كد على ذلك الدكتور خالد كعوان، الرئیس التنفیذي للمجموعة، قائًال: "أتطّلع للعمل عن قرب مع أِلكس وأ

في تعزيز امتیازنا عبر المناطق الجغرافیة األساسیة التي نتواجد فیھا، وتحسین الخدمات المقدَّمة لقاعدة 
  طريقنا للتحّول االستراتیجي."عمالئنا الممتدة. وستثبت خبرات أِلكس الكبیرة قیمتھا الفريدة في 

  
من المصارف الرائدة في المنطقة ويمارس أعماله من خالل وجوده في مختلف أنحاء الشرق  ABCيعتبر بنك 

األوسط وشمال أفريقیا إلى جانب أوروبا وآسیا والواليات المتحدة والبرازيل، ويوفر منتجات وخدمات مالیة 
شركات، وتمويل التجارة الدولیة، وتمويل المشاريع والتمويل المھیكل، مبتكرة من بینھا الخدمات المصرفیة لل

إضافة إلى خدمات أسواق رأس المال والقروض المجمعة ومنتجات الخزانة والصیرفة اإلسالمیة. ويوفر البنك 
 أيضا خدمات التجزئة المصرفیة من خالل شبكة بنوكه التابعة في كل من األردن ومصر وتونس والجزائر.

   


