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 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

 :الصقرجاسم السيد عصام 

 مصر –مجلس اإلدارة لبنك الكويت الوطني  رئيس)

   (التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني الرئيسو  

عصام جاسم الصقر هو الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك  السيد 

، بعدما شغل منصب نائب 4102الكويت الوطني منذ مارس 

 . 4101الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ العام 

الصقر بخبرة مصرفية طويلة تمتد إلى أكثر من  السيد يتمتع

 0791ببنك الكويت الوطني في العام  عاما، حيث التحق 53

بوظيفة مسؤول عالقات مصرفية، قبل أن يصبح رئيس إدارة 

، ومدير عام 0719االئتمان المحلي والتسويق في العام 

. وفي 0771مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في العام 

، تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 0771العام 

ت، ليصبح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكوي

 .4111في الكويت في العام الوطني 

ويشغل السيد الصقر عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى 
س مجل الصقر السيد يرأسمجموعة بنك الكويت الوطني، كما 

، ويشغل ايضاً عضوية مجلس مصر -إدارة بنك الكويت الوطني
المملكة المتحدة، وإن بي  –إدارة بنك الكويت الوطني )الدولي( 

، جيرسي –جيرسي، وإن بي كيه ترستيز -كيه بروبرتيز
 وشركة إن جي اآلسيوية لالستثمار.

 
ريوس في علوم إدارة والسيد صقر حاصل على درجة البكال

 للبوليتكنيك في الوالياتاألعمال من جامعة والية كاليفورنيا 

   .المتحدة األمريكية

 

 

 

 

 

 

 الدكتور ياسر إسماعيل حسن:

 مصر(  –)العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني  

هو العضو المنتدب لبنك الكويت  حسن إسماعيل ياسركتور د

 . نوحتى اآل 4112مصراعتبارا  من يناير  -وطنىال

وخالل تلك الفترة كان قد  4110في  البنكياسر بكتوالتحق الد

 شغل منصب المدير العام األول.

 

ت الكويبنك الدكتور ياسر مسئولية إدارة  وإلى جانب تولى

فقد إستمر فى تقديم رسالته العلمية واألكاديمية  مصر –الوطني 

كعضو هيئة تدريس غير متفرع بالجامعة األمريكية بالقاهرة 

 .وحتى تاريخه 0777منذ فبراير 

الدكتور ياسر منصب عضو مجلس  وعالوة على ذلك شغل

شركة المستشارون الماليون لعدة شركات منها: إدارة 

شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى و  المصريون ، 

، وشركة الياسمين للمنشآت الفندقية  ، وشركة أى تى 

لالستثمارات  والشركة الوطنية للزيوت النباتية من نوفمبر 

 .4115وحتى يوليو  4114

كمسررتشررار مالى أول لمشررروع تطوير كما عمل الدكتور ياسررر 

 سرررررررروق الررمررررال بررهرريررئررررة سرررررررروق الررمررررال خررالل الررفررترررة 

 .4114حتى ديسمبر  4110من نوفمبر 

 وحصررررررررررل الرررردكرتور يرررراسرررررررر على درجررررة البكررررالوريوس

األولى لره فى إدارة األعمرال مع مرتبة الشررررررررم من الجامعة 

، كما حصرررل أيضررراً على درجة 0719ام األمريكية بالقاهرة ع

البكالوريوس الثانية فى المحاسررربة من جامعة عين شرررمس عام 

، وحصرررررل على ماجسرررررتير إدارة األعمال من الجامعة 0711

الدكتوراه فى التمويل  ، و درجة0770األمريكية بالقاهرة عام 

 .0777واالستثمار من جامعة اإلسكندرية عام 

 

 

 



 جورج ريشاني  السيد

عة الفروع  الخارجية و الشركات ومجم – الرئيس التنفيذي) 

  (لمجموعة بنك الكويت الوطني التابعة

و يشغل  0719جورج ريشاني إلى بنك الكويت في  إنضم السيد

مجموعة الفروع الخارجية و التنفيذي لرئيس المنصب 

. كما يشغل عضوية العديد من 4104الشركات التابعة منذ 

  دى البنك. اللجان اإلدارية ل

 مجلس إدارة بنك الكويت فيالسيد / ريشاني  عضوية إلى باإلضافة

 ةشرك من كل إدارة مجلس عضوية أيضا   يشغل هفإن مصر، –الوطني 

 تماناالئ مصرف ، لبنان – الوطني الكويت بنك لالستثمار، الوطني

 .المتحدة المملكة)الدولي(  الوطني الكويت بنك و  العراقي،

 

مدير عام الخزانة للمجموعة، ك  / ريشاني سابقاً  وعمل السيد 

يمتلك السيد/ جورج ريشاني وو رئيس إدارة األصول و الخصوم، 

والسيولة ، وإدارة والتمويل  إدارة الخزانة، خبرات واسعة في

معدالت مخاطر السوق )مخاطر تحويل العمالت و مخاطر 

و أسواق المال و كذلك  الفائدة( باإلضافة إلى إدارة اإلستثمار

 خبرات واسعة في األسواق العالمية للدخل الثابت.

 

ريوس في العلوم من وعلى درجة البكال جورج حاصل السيد

صل على شهادة اح وايضاالجامعة األمريكية في بيروت 

الماجستير في إدارة األعمال و التمويل بإمتياز من جامعة لندن 

برامج المدراء التنفيذيين في  لألعمال. كما شارك في العديد من

ديوك في جامعة هارفرد، و جامعة ستانفورد، و جامعة 

 .  الواليات المتحدة األمريكية

 

 السيد ضياء الدين محمد عبد ربه 

 )عضو مجلس إدارة مستقل(

يشغل السيد ضياء الدين محمد عبد ربه منصب عضو مجلس 

مصر، كما شغل عدة  -إدارة مستقل ببنك الكويت الوطني 

مناصب منها وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع 

حتى فبراير  4114الرقابة و اإلشرام على البنوك منذ يوليو 

، و شغل منصب المستشار التنفيذي لبنك التنمية و 4112

 . 4100و حتى فبراير  4111ئتمان الزراعي منذ فبراير اإل

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية  ضياء السيد

 . 4111الزراعية منذ 

تخصص  –ريوس تجارة وحاصل على بكال ضياءالسيد 

 مصر. -من جامعة عين شمس   -محاسبة

 

 وليد جمال الدين السيوفي السيد 

اطر و اإللتزام لمجموعة بنك إدارة المخ –)نائب مدير عام  

 الكويت الوطني(

يشغل السيد وليد جمال  الدين السيوفي منصب نائب مدير عام 

المخاطر و اإللتزام لمجموعة بنك الكويت الوطني، و إدارة 

عام في القطاع المصرفي  41يتمتع بخبرة طويلة تمتد ألكثر من 

و اإلستثماري و تحديداً في مجاالت إدارة المخاطر، الحوكمة، 

 و اإللتزام الرقابي و كذلك المحاسبة و المراجعة. 

 ليدو يدالس عمل الوطني، الكويت بنك بمجموعة التحاقه قبل

 االستشارات مجال في العالمية أندرسن أرثر شركة لدى

 في المهنية مسيرته وخالل القانونية والمحاسبة والمراجعه

 السيد طارق أبو بكر مراد

)رئيس قطاع اإلئتمان للفروع الخارجية لمجموعة بنك  

 الكويت الوطني (

مراد منصب رئيس قطاع اإلئتمان  يشغل السيد طارق ابو بكر

الدولي ببنك الكويت الوطني و هو بدوره مسئول عن إدارة 

محفظة مخاطر بما فيها الحدود اإلئتمانية الخاصة بكل دولة، 

المؤسسات المالية، و السندات لفروع البنك الخارجية المنتشرة 

 موقع حول العالم.  02في 

في بنك باريبا في  0712ة عام مسيرته المهنيطارق  بدأ السيد

القاهرة و من ثم إنتقل إلى بنك الرياض بالمملكة العربية 

و بعد ذلك إلى أمريكان إكسبرس  0719السعودية في عام 



 المخاطر إدارة منظومة تطوير في وليد ساهم المجموعة

 وشركاتها المجموعة فروع مستوى على الرقابي وااللتزام

 الرائدة العالمية الممارسات أفضل باتباع وذلك التابعة

 إلى باإلضافة.  المصرفية الصناعة قطاع في والمتطورة

 رقابيةال المتطلبات بكافة الكامل االلتزام تحقيق في مساهمته

 . المجموعة بها تعمل التي الدول كافة في والتشريعية

 فقاو المال رأس كفاية تخطيط في مميزة خبرة وليد السيد لدى

 اختباراتب المتعلقة الجوانب الى باالضافة الدولية بازل لمعايير

 هخبرت إلى فضالً  ، المخاطر قياس مؤشرات ومتابعة الضغط

 لدوليةا والتشريعات والقوانين الداخلية الرقابة نظم مجاالت في

 حقوق وحماية والشفافية، اإلفصاح بالحوكمة، المتعلقة

 . المساهمين

 

 ةجامع من المحاسبة في بكالوريوس على حاصل وليدالسيد 

 من المخاطر ادارة في الماجيستر درجة وعلى مصر في حلوان

 ايضا وهو المتحدة المملكة في كاليدونيان غالسكو جامعة

 الجامعة من االعمال ادارة في الماجيستر درجة على حاصل

 الواليات من اخرى مهنيه شهادات وعلى بيروت في االميركية

 معتمد قانوني محاسب شهادة من كل تشمل األمريكية المتحدة

CPA معتمد داخلي مراجع وشهادة CIA اخصائي شهادة وكذلك 

 CAMS معتمد اموال غسيل مكافحة

 

إتنقل إلى بنكين في دولة  4112. في 0779بالقاهرة في عام 

 اإلمارات العربية المتحدة بنك المشرق ثم بنك اإلتحاد الوطني. 

  underwritingي المراجعة اإلئتمانية وتتمثل فخبرته معظم 

ريوس إدارة أعمال من الجامعة ووهو حاصل على بكال

 األمريكية بالقاهرة. 

 

  السيد عالء الدين عبد القادر السيسي

 مصر( –لبنك الكويت الوطني  جموعة المخاطر رئيس م

 حالياً منصب رئيس عبد القادر السيسيالدين  يشغل السيد عالء

مصر.التحق بالبنك  –لبنك الكويت الوطني جموعة المخاطر م

حيث شغل عدة مناصب منها مديرعام ورئيس  4111في عام 

 4100حتى ديسمبر  4111مجموعة المخاطر من أكتوبر 

 4100ومدير عام أول ورئيس مجموعة األعمال من ديسمبر 

و رئيس مجموعة المخاطر و اإللتزام و  4102حتى أكتوبر

 .4101حتى فبراير  4102ن أكتوبر الحوكمة م

كعضو مجلس  مصر  –بنك الكويت الوطني ويمثل السيد عالء 

 إدارة فى الشركة المصرية لإلستعالم اإلئتمانى.

يتمتع السيد عالء بخبرة مصرفية تمتد ثالثون عاماً فى عدد من 

البنوك التجارية الدولية فى مجال إدارة المخاطر وتمويل 

المصرفية اإلسالمية وأيضاً فى مجال الشركات والخدمات 

 أسواق رأس المال وفى أبحاث األسهم.

 ياسرعبد القدوس الطيبالسيد 

يت لبنك الكوقطاع أسواق المال   رئيسنائب العضو المنتدب و 

 مصر –الوطني 

قطاع أسواق المال   ياسر الطيب  منصب رئيس يشغل السيد

بحيث يتولى   4111مايو مصر منذ  –لبنك الكويت الوطني 

اإلشرام وإعادة هيكلة القطاع والذى يضم الخزانة ، 

تم تعيينة نائباً للعضو المؤسسات المالية واألوراق المالية. 

 .4109مصر فى يناير  –المنتدب لبنك الكويت الوطنى 

كنائب  مصر –بنك الكويت الوطني  ياسرالسيد  حالياً  ويمثل

نى كابيتال لتكوين المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة الوط

شغل أيضاً منصب عضو مجلس . المالية وصناديق اإلستثمار

إدارة )مستقل( في شركة المصرية إلعادة التمويل العقارى منذ 

 .4102حتى  4112

اماً ع أكثر من خمسة وعشرون متدت بخبرةياسر يتمتع السيد 

قبل  ، الخزانة وإدارة المحافظ.مجال أسواق رأس المالفى 



ى مصر عمل  السيد عالء ف –الكويت الوطنيقبل إلتحاقة ببنك 

جمهورية مصر  -عدة مؤسسات عالمية منها  : سيتي بنك 

جمهورية مصر العربية،  -العربية،بنك األئتمان السويسري

لوس أنجلس  -المحدودالبنك المصري األمريكي،بنك سانوا 

لمملكة ا -جدة  -كاليفورنيا ، أتش سي للسمسرة  وبنك الجزيرة 

 العربية السعودية. 

العلوم فى الهندسة ودرجة  بكالوريوسالسيد عالء حاصل على 

الماجستير فى إدارة المشاريع ودرجة ماجستير أخرى فى إدارة 

 ية.الواليات المتحدة االمريك -األعمال من جامعة واشنطن 

 

صب ياسرمن السيد شغل مصر –إلتحاقة ببنك الكويت الوطني

رئيس إدارة المحافظ ذات الدخل الثابت فى بلتون إلدارة 

ومدير الخزانة وخدمات  4111حتى  4113األصول من 

 0772مصر من  -األسواق المالية فى بنك أمريكان إكسبرس 

حتى  0717وعمل فى بنك مصر الدولى من  4113حتي 

0772. 

امعة جفى  اإلقتصاد من  حاصل على بكالوريوسياسر  السيد 

وشارك فى العديد من البرامج التدريبية  0719القاهرة عام 

لندن ، درسنر  -المحلية والعالمية من خالل أمريكان إكسبرس

 .لندن -فرانكفورت و سلمون برازرس  -بنك

 

 

 

 
 


