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To: Bahrain Bourse 
Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) would like to announce the following material 

information: 

 اإلفصاح عن معلومات جوهرية
 

عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية  (  )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب ABCبنك  علن ي
 :المبين تفاصيلها أدناه

 

 November 2022 Date 23 التاريخ 

 Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) Company Name اسم الشركة 

 ABC Trading Code رمز التداول 

 الموضوع
Bank ABC appoints Group Head of Corporates 

 

كات بالمجموعة  ABCبنك  ن رئيًسا للخدمات المرصفية للشر  يعي 
Subject 

 المعلومات الجوهرية 

 MENA’s leading international bank designates Mike 
Davis as the new Group Head of Corporates, with a 
view to expand its corporate clientele across its 
global markets. 

Manama, Bahrain: Bank ABC has recently appointed Mike 

Davis as the Group Head of Corporates at its Head Office 

in the Kingdom of Bahrain. 

He will be reporting to Bank ABC’s Group Head of 

Wholesale Banking, Amr ElNokaly, who commented, “We 

are delighted to welcome Mike to the Wholesale Banking 

team. His global corporate banking expertise will certainly 

support growth and further unlock the potential of our 

clients’ corporate business across our network. We look 

forward to bolstering the growth of our corporate 

banking franchise with him.” 

Commenting on his new role, Mike said, "I am excited to 

be working with the Wholesale Banking team at Bank 
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ABC. The Bank has an ambitious strategy and is keen to 

accelerate its execution. It is an honour and a privilege to 

be able to contribute to the growth and transformation 

agenda of one of the most respected financial institutions 

in the region.” 

Mike will be responsible for overseeing Group Corporate 

Coverage and driving the growth of this strategic client 

segment across the Bank’s global network that spans 

across MENA, Europe, Asia, and the Americas.  

Mr. Davis brings 15 years of management experience 

across eight countries and four continents to his new role 

at the Bank. The senior banker joins Bank ABC from ADIB, 

UAE. Prior to that he worked with HSBC, where he held 

several leading roles in London, Taiwan, Hong Kong, 

Canada and the UAE.  

Mike holds an International MBA from Schulich School of 

Business, York University, Toronto, Canada. 

ُيعين البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط   

وشمال أفريقيا السيد مايك ديفيس رئيًسا جديًدا للخدمات 

المصرفية للشركات بالمجموعة بهدف توسيع قاعدة عمالئه  

 من الشركات عبر أسواقه العالمية

 

مؤخراً السيد مايك ديفيس    ABCعيّين بنك   المنامة، البحرين:

رئيًسا للخدمات المصرفية للشركات بالمجموعة في مقر البنك  

 الرئيسي بمملكة البحرين.  

وسيقدم السيد ديفيس تقارير أعماله إلى السيد عمرو النقلي،  

رئيس الخدمات المصرفية بالجملة في المجموعة، الذي علق 

يين قائاًل: "يسرنا أن نرحب بالسيد مايك في فريق على هذا التع 

صيرفة الجملة. سيمثل سجله الحافل باإلنجازات، إلى جانب  

خبرته الطويلة في إدارة األعمال التجارية للعمالء من الشركات 

إضافة قيمة للمجموعة بالتأكيد. نحن نتطلع للعمل معه من أجل 

لجملة على  تعزيز النمو في انشطة األعمال المصرفية با

 المستوى الدولي".  

تعقيبًا على تعيينه في منصبه الجديد، قال السيد ديفيس: "إنني 

متحمس جًدا للعمل مع فريق األعمال المصرفية بالجملة في بنك  

ABC يتبنى البنك استراتيجية طموحة وهو يحرص على اإلسراع .

في تنفيذها. إنه المتياز وشرف لي بأن أستطيع المساهمة في  



 

 

نفيذ خطط النمو والتطوير إلحدى أكبر المؤسسات المالية  ت

 المرموقة في المنطقة." 

وسيتولى السيد ديفيس مسؤولية اإلشراف على الخدمات  

ودفع عجلة نموّ أعمال هذه الفئة االستراتيجية   المصرفة للشركات

من العمالء عبر الشبكة العالمية للبنك المنتشرة في منطقة  

 أفريقيا وأوروبا وآسيا واألمريكتين.  الشرق األوسط وشمال 

عاًما في ثماني  15يتمتع السيد ديفيس بخبرة إدارية تصل إلى 

دول ومن أربع قارات مختلفة. وقد انضم السيد ديفيس، والذي 

قادًما من بنك أبوظبي   ABCُيعتبر أحد كبار المصرفيين، إلى بنك  

ل ذلك مع اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة. وقد عمل قب 

حيث شغل عدًدا من المناصب القيادية في لندن   HSBCبنك 

 وتايوان وهونغ كونغ وكندا واإلمارات.  

يحمل السيد ديفيس شهادة ماجستير في إدارة األعمال من  

 كلية شوليش لألعمال، تورنتو، كندا.  –جامعة يورك  
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