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 ABCتعيينات عليا على مستوى المجموعة في بنك 

 

لمجموعة العمليات  رئيسا   عن تعيين كٍل من السيد اسماعيل مختار ABCأعلن بنك  :البحرين -  المنامة

لعالقات المؤسسة وشؤون اإلعالم  رئيسا   واإلدارة التنفيذية للمجموعة والسيدة فاطمة يوسف

في مقره الرئيسي بالبحرين. وسوف يقدم كٌل من السيد مختار والسيدة يوسف تقارير للمجموعة 

 أعمالهما مباشرة  إلى السيد صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

 

قدْين الماضيْين، حيث عمل من المناصب الرفيعة لدى البنك خالل الع تولّى السيد اسماعيل مختار عددا  

لتولّي ي البحرين ف للمدير العام قبل أن ينتقل إلى المكتب الرئيسي ا  في تونس نائب ABCلدى بنك 

. وفي 2015منصب تطوير األعمال في مكتب رئيس مجموعة العمليات واإلدارة التنفيذية للمجموعة عام 

لمجموعة العمليات في منطقة الشرق  ا  رئيس، تم تعيين السيد اسماعيل 2018من عام  مايوشهر 

األوسط وشمال أفريقيا. أمّا في منصبه الجديد، فسيركّز السيد مختار على إدارة مجموعة الدعم 

 . وتطوير أعماله والمساندة لدى المجموعة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للبنك

 

. ومنذ 2013عام  ABCم المؤسسي، إلى بنك الانضمت السيدة فاطمة يوسف، وهي خبيرة في اإلع

مسؤولية، والتي بفضل تدرّجها في المناصب عالية ال ا  ن حققت السيدة فاطمة تقدم ا مهنيذلك الحي

من خالل منصبها الجديد  السيدة فاطمةمن المشاريع االستراتيجية الهامة. وستتولى  ا  قادت خاللها عدد

مسؤولية تنفيذ استراتيجيات التواصل الداخلي والخارجي للمجموعة، بما في ذلك إدارة الهوية التجارية 

 والتسويق واإلعالم والعالقات العامة. 

 

على هذه التعيينات الهامة، قال السيد صائل الوعري: "إنّنا نفتخر بتطوير وترقية موظفينا ذوي  ا  وتعليق

و اسماعيل مختار كل من السيد  على ثقة بأّن خبراتهب واإلنجازات والسجل الحافل بالتميز. إنّنا الموا

ومهاراتهم ستسهم في تحقيق إنجازات هامة للبنك خالل رحلتنا االستراتيجية  السيدة فاطمة يوسف

 قيا."نحو تحقيق هدفنا بأّن نصبح المصرف الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفري

 

في القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ إذ يسيّر  ا  رائد ا  مصرف ABCيعّد بنك 

دولة، ويقدم مجموعة عالمية مبتكرة من المنتجات المصرفية الشاملة، والتي تشمل  15أعماله في 

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والعمليات المصرفية )تمويل التجارة وإدارة النقد(، 

اريع وهيكلة التمويالت، والقروض المجمّعة، ومنتجات الخزينة واألسواق المالية، والخدمات وتمويل المش
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المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك أيض ا الخدمات المصرفية بالتجزئة من خالل شبكته لبنوك التجزئة 

 في األردن ومصر وتونس والجزائر. 

 


