
 
 بن سلطان بن سالم القاسمي سعادة الشیخ فیصل

 رئیس مجلس اإلدارة

 سنوات 3 مدتھا لعضویة 2015  عام انتخابھ أعید

 سالم بن سلطان بن فیصل الشیخ سعادة یملك. 1975 عام في تأسیسھ تاریخ منذ ادارتھ مجلس ورئیس المتحد، العربي البنك مؤسس ھو

 المتحد، لعربيا البنك في منصبھ إلى باإلضافة. البنك في األفراد المساھمین كبار طلیعة في تصنفھ البنك رأسمال من واسعة حصة القاسمي

ً  شغل أنھ كما الخاصة الشركات من عدد ادارة مجلس رئیس منصب القاسمي سالم بن سلطان بن فیصل الشیخ سعادة یشغل  نصبم سابقا

 .للتصنیع العربیة الھیئة إدارة مجلس رئیس

 یخالش سمو آنذاك، العھد ولي سمو دیوان ورئیس ظبي، أبو دفاع قوات أركان ورئیس الدفاع، وزارة وكیل منھا مختلفة مناصب تبوأ كما

 .لواء برتبة وھو تقاعد ثم نھیان، آل زاید بن خلیفة

 نم االستحقاق ووسام هللا، رحمھ حسین الملك جاللة من األولى الدرجة من األردني الكوكب وسام منھا أوسمة، عدة فیصل الشیخ سعادة قلد

 من نالنیلی ووسام المغربیة، المملكة ملك جاللة من كبیر ضابط درجة العلوي والوسام العربیة، مصر جمھوریة رئیس من األولى الطبقة

 آل سلطان بن زاید الشیخ سمو هللا بإذن لھ المغفور من األولى الطبقة من العسكري اإلمارات ووسام السودان، جمھوریة من األولى الطبقة

 .نھیان

 .دةالمتح المملكة في الحربیة" مونز" وكلیة األردنیة العسكریة الكلیة من القاسمي سالم بن سلطان بن فیصل الشیخ سعادة تخرج

 :أخرى شركات إدارة مجالس  في إضافیة مناصب

 جیبكا شركات مجموعة •

 .م.م.ذ القابضة فیصل •

 الكبرى المحالت •

 .م.م.ذ الفنادق إلدارة القابضة ھوسبیتالیتي •

 



H.E. Sheikh Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi 

CHAIRMAN OF UAB 

Re-elected to the Board in 2015 for a term of 3 years 

Founder of United Arab Bank, H.E. Sheikh Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi has served as the 

Chairman of the Board of Directors since the Bank’s inception in 1975 and has since then remained the 

largest single individual shareholder of the Bank. 

Beyond his instrumental role at UAB, H.E. Sheikh Faisal is currently the Chairman of the Board of 

Directors of a number of private companies. He also formerly served as the Chairman of the Board of 

Arab Organization of Industries and Establishment. 

H.E. Served in the UAE Armed Forces in different capacities prior to retiring at the rank of Major General 

including Under Secretary of the Ministry of Defense, Chief of Staff, and Chairman of the Court of Crown 

Prince at the time – H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.  

H.E. Sheikh Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi graduated from Jordanian Officer Cadet School and 

Mons Officer Cadet School in UK. 

External Board Appointments: 

• Chairman – GIBCA Group of Companies 

• Chairman – Faisal Holding LLC 

• Chairman – Grand Stores 

• Chairman – Hospitality Management Holdings LLC 

 


