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 ر مص ABCلبنك رئیسًا تنفیذ�ًا جدیدًا و  عضوًا منتد�اً   تعیین عمرو ثروت

ــك  : 2021أغســـــــطس  23المنامـــــــة، البحـــــــر�ن؛  أعلنــــــت المؤسســــــة العر�یــــــة المصــــــرفیة (ش.م.ب) ("بنــــ
ABCلبنـــــك  تنفیـــــذيالرئیس فـــــي منصـــــب العضـــــو المنتـــــدب والـــــ ") الیـــــوم عـــــن تعیـــــین عمـــــرو ثـــــروتABC 

 . على ذلكبنك  المصر �عد موافقة مجلس إدارة  

من الخبرة المحلیة واإلقلیمیة في مجال الخدمات المصرفیة االستثمار�ة    اً عام   26أكثر من  ثروت  عمرو    �ملك
مجموعة متنوعة من المناصب العلیا في منطقة الشرق األوسط وشمال    بتقلده الشر�ات التي اكتسبها  خدمات  و 
  عاماً   15، حیث أمضى  بنك "إتش إس بي سي"من  قادمًا    منصبه الجدیدإلى    ثروت   �نتقلو   فر�قیا وتر�یا. إ

فیها  عمل سنوات �رئیس للخدمات المصرفیة الدولیة في مصر، والسنوات المتبقیة  7مع البنك، قضى منها 
المنتدب ونائب رئیس الخدمات المصرفیة    شغل عمرو مؤخراً و   المنطقة من دبي.   لتغطیة العضو  منصب 

"إتش إس  فر�قیا وتر�یا لبنك  إورئیس الخدمات المصرفیة للشر�ات في منطقة الشرق األوسط وشمال    دولیةال
 في دبي. بي سي" 

المالیة منو�حمل عمر شهادة ماجستیر   وتخرج من الجامعة    ،في لندنبیزنس سكول»    «كاس في العلوم 
 .في العلوم السیاسیة اً فرعی اً تخصصدرس األمر�كیة �القاهرة وتخصص في االقتصاد و 

  عملیة االستحواذ   تمامتم إ  حیثمرحلة نمو فارقة �النسبة للبنك    في مصر    ABCإلى بنك    ثروت  و�أتي انضمام 
بنك بلوم مصر  أعمال  �عمل البنك اآلن على دمج  و   ، 2021أغسطس    11  تار�خ   في   على بنك بلوم مصر 

 مصر. ABCبنك  ضمن

ثروت    عمرو �متلك  مصر: "  ABCالد�تور یوسف العوضي رئیس مجلس إدارة بنك  �هذه المناسبة، قال  و 
مصر. ونحن    ABCبنك  مصدر دعم �بیر ل   ةوالتشغیلی  ةاالستراتیجی  تنوع رؤ�ته  شكلسجًال مهنیًا متمیزًا، وسی

 " . لفر�قنا في مصر قّیمة إضافة  سیشكل  أنه واثقون من

 . 2021سبتمبر  26 تار�خ في مهام منصبه  ثروت من المتوقع أن یبدأ عمرو و 
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 -انتهى  -

 
 

 ABC نبذة عن بنك 
من أبرز المؤسسات المصرفیة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا، وهو یتخذ   ABC �عتبر بنك 

دولة    15المنامة مقرًا له. و�متلك البنك شبكة عملیات عالمیة واسعة وقو�ة تمتد عبر  من العاصمة البحر�نیة  
البنك خدمات صیرفة   و�قدم  والالتینیة.  الشمالیة  وأمر�كا  األوسط وأورو�ا وآسیا  الشرق  منطقة  في  متوزعة 

اإلقراض   خدمات  تشمل  (التي  المصرفیة،   -الجملة  العملیات  وخدمات  واإلسالمیة،  والتمو�ل    التقلید�ة 
  ABC المتخصص، والتمو�ل العقاري) وخدمات صیرفة التجزئة، وأنشطة الخز�نة وأسواق المال. و�نشط بنك 

والخدمات   المال،  وأسواق  الخز�نة  وأنشطة  والجملة،  التجزئة  صیرفة  خدمات  �قدم  حیث  مصر  في  حالیًا 
 لبالد.  فرعًا على امتداد ا 27المصرفیة االستثمار�ة عبر شبكته المؤلفة من 

 
  
 

 لألسئلة او االستفسارات الرجاء التواصل مع

  فاطمة یوسف
  رئیس عالقات المؤسسة وشؤون اإلعالم للمجموعة
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