
  
  

    رئيس مجلس إدارة بنك مصر -السيد األستاذ/ محمد االتربى 

 مصر بنك إلي انضمامه قبل .عاما   35 من ألكثر تصل المصرفي العمل مجال يف عريقة خبرة ذات بارزة مصرفية شخصية هو

 بدأ. 2014 ديسمبر حتي 2013 يناير منذ الخليجي المصري بالبنك التنفيذي والرئيس المنتدب العضو منصب ياألترب شغل

 انضم ثم ،يالدول االئتمان بنك إلى وانتقل الدولي، األفريقي يالعرب البنك مع 1977 عام المصرفي عمله ياألترب محمد / السيد

 من العديد خاللها شغل والتي عاما ، 22 من أكثر قضي حيث  "حاليا   الوطني قطر بنك" الدولي مصر بنك إلي 1983 عام

 سبتمبري ف .المصرفي للعمل مختلفة رئيسية مجاالت في المتنوعة الخبرات من العديد واكتسب العليا المصرفية المناصب

 منصب غلش 2009 عام وفى االدارة، مجلس رئيس نائب و كعضو العربي المصري العقاري البنك إلي ياألترب انضم ،2005

 رئيس منصب ليشغل العربي المصري العقاري البنك إليي األترب عاد 2011 عام وفى العربي، االستثمار لبنك المنتدب العضو

 عام يف يالخليجي المصر للبنك المنتدب العضو و يالتنفيذ الرئيس منصب شغل العظيمة، إلنجازاته وتقديرا   االدارة، مجلس

 مصر بنك إدارة مجلس رئيس أصبح كما 2015 يناير في مصر بنك إدارة مجلس رئاسة األتربي محمد السيد تولى ثم 2013

 .المجتمع لتنمية مصر بنك مؤسسة أمناء إدارة مجلس ورئيس عمان القاهرة بنك إدارة مجلس رئيس ونائب لبنان،

 

  1976  عام شمس عين تجارة بكالوريوس علي األتربي حصل •

   -تكليفات أخرى حالية:

  نائب رئيس اتحاد المصارف العربية  •

  مصر.رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك  •

  رئيس مجلس ادارة شركة مصر المالية لالستثمارات •

  عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق. •

  عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين. •

  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة. •

  عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس. •

  المقاولون العرب. عضو مجلس ادارة شركة •

  عضو مجلس ادارة بنك االستثمار القومي. •

  



   

  

  

 
  

 

   يتنفيذ  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  –السيد األستاذ/ عاكف المغربى 

ا في سيتي نائب لرئيس مجلس اإلدارة. وقد قضى قبل ذلك ستة عشك 201٦ أغسطسانضم عاكف المغربي لبنك مصر في  ر عام 

 بنك. 

تشاري تصنيف واس الشركات وتمويل االئتماني التحليلمدار مهنته البنكية، بما في ذلك ب على اصمن المن العديدوتولى المغربي 

دية وعة السة العربيي العديد من الدول بما في ذلك مصر والبحرين والمملكتثمار فالمصرفية للشركات واالس تافة الى الخدماباإلض

البنكية أو عن طريق  ضركات والدول عن طريق القروا، حيث أدار ونفذ الكثير من عمليات التمويل للشوالمملكة المتحدة وهولند

للشركات بالبورصة ومعامالت عقود المشتقات وعمليات االستحواذ  حرف علي عمليات طرندات وصكوك. كما أشسإصدار 

 .واالندماج

 دارة االعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة.  حصل المغربي على درجة بكالوريوس في المحاسبة وماجستير إ

  -تكليفات أخرى حالية:

 (ش.ذ.م.م)أوروبا فرانكفورت -رئيس مجلس إدارة، بنك مصر •

 للتأجير التمويلي    BM Leaseرئيس مجلس إدارة، •

 (ش.م.م)عضو مجلس إدارة، مصر كابيتال لالستثمارات  •

 عضو مجلس إدارة، المعهد المصرفي المصري  •

 (ش.م.ل)عضو مجلس إدارة، بنك مصر لبنان  •

  الرئيس المشارك للجنة المصرفية، طرفة التجارة األمريكية •

  

  



  

   يتنفيذ –نائب رئيس مجلس اإلدارة  –االستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب 

 كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، 2018 انضم السيد/ حسام الدين عبد الوهاب لبنك مصر اعتبارا  من أكتوبر

 وقبل انضمامه لبنك مصر شغل السيد/ حسام الدين عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي الكويتي

 2016 مسئول عن قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة من عام -

 .  2018حتى سبتمبر 

 مع بنك الخليج بدولة الكويت، وأنتقل إلى شركة 1989 السيد/ حسام الدين عبد الوهاب عمله المصرفي عامبدأ 

Gamble & Procter سنوات حيث شغل 9 ليتدرج في المناصب طوال مدة عمله بالشركة على مدار 1991 عام 

 Investia Venture االستثمار بشركة، ثم عمل كمدير 2000 منصب رئيس قسم االستثمار بالشركة عام

Capital  2001حتى عام  2000من عام  . 

 ، في2006 حتى 2001 مصر ليتقلد مناصب قيادية في الفترة من عام –انتقل إلى سيتي بنك  2001 وفي العام

 لندن كنائب لرئيس ثم انتقل بعدها إلى  المقر  اإلقليمي  لسيتي  بنك  فياالت المخاطر والفروع والعمليات، مج

 ، وقد عمل كمدير2018 حتى عام 2016 عمليات االئتمان في أوروبا والشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من عام

 ، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العربية2012 حتى عام 2008 مصر في عام  –عام التجزئة المصرفية ببنك عودة

 والفروع خالل الفترة من عام المصرفيةرئيس التجزئة  اإلدارة التنفيذيالمصرفية ليشغل منصب عضو مجلس 

 . 2016حتى عام  2012

جامعة  – جارة واالقتصاد والعلوم السياسيةعلى بكالوريوس تجارة من كلية التل السيد/ حسام الدين عبد الوهاب حص

 الكويت. 

  

  

  



 
  

  يير تنفيذغعضو مجلس إدارة  -ء الدين على الجنديالد عمالسيد األستاذ/ أح

حد أ ،ةلالستثمارات المالي TCV يشغل السيد األستاذ/ أحمد الجندي منصب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 

  .2016في قطاع االستثمار المباشر في مصر، من يونيو  ةانشط الشركات العامل

  .2002بدا الجندي مسيرته المهنية كمحلل في مجال البحوث واالقتصاد بمكتب البنك الدولي في القاهرة عام  

تغطية االكتتابات، ثم تدرج كمحلل مالي أول في قسم الترويج و 2004وانتقل للعمل في المجموعة المالية هيرميس عام 

م الترويج ، ثم تولى منصب العضو المنتدب لقس2008ات عام م الترويج وتغطية االكتتابسليشغل منصب نائب الرئيس لق

 المنطقة العربية.  وركة في مصر الشأنشطة مسئوال" عن قيادة  2016حتى  2012وتغطية االكتتاب في الفترة ما بين 

ة وعلى درج 2002حصل الجندي على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد من الجامعة االمريكية عام  

  2004الماجيستير في العلوم المالية والمحاسبة من كليه لندن لالقتصاد عام 

  

  

  

  

  



 
  

  يير تنفيذغعضو مجلس اإلدارة  –اد هللا العزيز شحاته ج السيد األستاذ/ تامر عبد

 رار الق اتخاذبمركز المعلومات ودعم  المهنية كمهندس نظم ومنسق برمجيات بدء السيد األستاذ / تامـر جاد هللا مسيرته
 .  1993 في عام الوزراءبمجلس 

ر مل بشركة مينا نت لالتصاالت كمديانضم لشركة جيجا نت مصر، حيث عمل كمدير مبيعات، ثم انتقل للع 1996في عام و 
 .  2001مدير عام الشركة عام  حتى شغل منصب وتدرج وظيفيا ،1999 عام تطوير األعمال

، 2005في  صب رئيس القطاع التجار ي بالشركةمن ليتولى، 2004بعد ذلك انضم لشركة "تي إي داتا" كمدير مبيعات عام 
ليشغل بعد  ،2016وحتى مارس  2008ثم منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة خالل الفترة من أغسطس 

أبريل  وحتى 2016ة لالتصاالت خالل الفترة من مارس المصري المنتدب للشركة ذلك منصب الرئيس التنفيذي والعضو
 .  2018الشرقية والمدير التنفيذي لشركة ساب بمصر منذ عام  الشركةإدارة رئيس مجلس  . ويشغل حاليا منصب2017

 
على بكالوريوس في هندسة االلكترونيات واالتصاالت والمعلومات من جامعة القاهرة عام  السيد تامر جاد هللاحصل 
 .1996ندا في أكتوبر جامعة ماسترخت لإلدارة بهول من مالإدارة األع ستيركما حصل على ماج، 1992

  
  

   

   

  

  

 



 
  

  يير تنفيذغعضو مجلس إدارة  -السيد األستاذ /محمد مهدلى عباس سيف النصر 

 تتمثل الخبرة العملية لألستاذ / محمد سيف النصر في توليه عدة مناصب منها:  

 حتى اآلن.  - 2016نوفمبر منذ    Lakemore Partners Ltd-لشركة الشريك المؤسس والمدير العام -

 . 2016يونيو  الى 2015 فبراير من - دبي (DIFC) المصري  األهليعضو مجلس إدارة غير تنفيذي البنك  -

وشركة  2013يناير  إلى – 2011مارس  من  -جنيف –دودة حشركة سفاناد الماإلداري ل والشريك االستثماررئيس  -
 . 2014ديسمبر  31إلى  2013 فبراير من دبي –دودة حسفاناد الم

 . 2011 فبراير الى 2010يونيو  منالقابضة  األهلي كابيتالاالستثمار ومدير  الرئيس التنفيذي -

 . 2009مارس  إلى 2007أبريل  منرين حالب -ارة األصول األهلي كابيتال رئيس قسم إد -

 . 1979 ويوني فيمن الجامعة االمريكية بالقاهرة  قتصاداالحاصل على بكالوريوس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 
  

  يير تنفيذغعضو مجلس إدارة  –الوهاب قنديل  السيد األستاذ /خالد خليل عبد

قيادية أهمها العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس  الخبرة العملية منها خمسة وعشرون عاما في وظائف اربعون عاما من 
والتخطيط والرقابة  لتشمل البحوث والتسويق والمبيعاتاألسبق لشركة اكسون موبيل بمصر، تنوع في مجاالت العمل  إدارة

لمجموعة  (غير التنفيذي )ونظم المعلومات والتوريدات والتصنيع وقد شغل  عضو مجلس اإلدارة  وعمليات التمويل المالية
ل ثم هيئة االستعالمات عمل في بداية حياته العملية في كل من وزارة البترو، و 2016 إلى 2015وتو  خالل الفترة من أ غبور

 االمريكية لعدة أعوام .   انتدابه للعمل بالواليات المتحدةحيث تم  موبيل اويل مصرثم شركة  ،االمريكية
 

 .  1979فبراير  فيحصل خالد قنديل على ماجستير في اإلدارة من الجامعة االمريكية بالقاهرة 
  

  

  

  في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي –األستاذة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف 

 ات وكيانات القطاعالجنسيتد الى المنظمات متعددة عاًما تم 18 تتمتع ميرنا عارف بخبرة تزيد عن

 رف ميرنا على جهودوأفريقيا. في دورها الحالي، تشوالشرق األوسط العام في جميع أنحاء أوروبا 

الرقمي  ريع أجندات التحولالعامة والخاصة من تس المؤسساتر لتمكين صفي م وفتمايكروس

مت انض .األعمال جنماذل وتمكين الموظفين وتحسين العمليات وتحويل راك العمالء بشكل أفضوإش

، حيث تم األوسط وأفريقيا قكمديرة مجموعة األعمال في الشر 2019في عام  مايكروسوفت إلى

 . الخاصة بالشركة في المنطقة  Surfaceتكليفها بقيادة استراتيجية وتنفيذ مجموعة

 GE Oil & Gasالمدير اإلقليمي للتحول الرقمي في شغلت منصب، مايكروسوفت مامها إلىبل انضق

قديمها لعمالء تراتيجية التحول الرقمي وتعزيزها وتعن قيادة اس مسئولة، حيث كانت 2017 في يوليو

   Rosemountلمجموعة ، كانت المدير اإلقليميوقبل ذلك مال إفريقيا وتركيا.النفط والغاز في ش

ميرنا ، التحقت 2015في عام و.  Emerson Automation Solutionsركةفي ش الشرق األوسط

، حيث والتعاون الدولي االستثمارون ؤلش البترول والثروة المعدنية في مصر كمعاون للوزير بوزارة

قطاع البترول في مصر، فضيالً عن  استراتيجيةفي تطوير وتنفيذ  المساعدةعن  مسئولةكانت 

تعزيز و االستثماريةإمكانات القطاع من خالل تقييم وتعزيز مجموعة متنوعة من الفرص  قإطال

العالمي في  التسويقمدير  منصبميرنا  شغلت. قبل ذلك، االستراتيجيالتعاون الدولي والحوار 

في جميع  التسويق استراتيجية وأنشطةعن  مسئولةمقرها في لندن، حيث كانت بشلمبرجير،  شركة

هنية في عاًما من حياتها الم 12ت أمضوقد لبرمجيات والقطاعات البحرية. أنحاء العالم لقطاعات ا

المبيعات اإلقليمي للمملكة  ، بما في ذلك مديرب قيادية مختلفةلمبرجير حيث شغلت مناصركة شش

البحر المتوسط، ومدير حلول رق إفريقيا وش رقيمي لمنطقة شالمتحدة وأيرلندا، ومدير المبيعات اإلقل

 . مصر في معلومات شلمبرجير

 والعمليات من الجامعة التسويق يف  (MBA)في إدارة األعمال الماجستيرعلى درجة  حاصلةميرنا 

 ة.وم الكمبيوتر من نفس الجامععلفي األمريكية بالقاهرة باإلضافة إلى بكالوريوس 


