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 ياسر عبد القدوس الطيب / السيد

 لبنك الكويت الوطنينائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 مصر –

ياسر عبد القدوس الطيب في منصب نائب رئيس  /السيد تم تعيين

 2019مصر في أغسطس  –مجلس اإلدارة لبنك الكويت الوطني 

باإلضافة إلى منصبه كعضو منتدب بعد ما شغل منصب نائب 

 .2017مصر منذ يناير  –العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني 

 2008مصر في مايو  –الطيب ببنك الكويت الوطني  /السيدالتحق 

قطاع أسواق المال حيث  وخالل هذه الفترة شغل منصب رئيس

تولى اإلشراف وإعادة هيكلة القطاع والذي يضم الخزانة، 

 المؤسسات المالية واألوراق المالية. 

كنائب  مصر –بنك الكويت الوطني  الطيب /حالياً السيد ويمثل

رئيس مجلس إدارة شركة الوطني كابيتال لتكوين المحافظ المالية 

أيضاً منصب عضو مجلس إدارة  شغل .وصناديق االستثمار

 2006)مستقل( في شركة المصرية إلعادة التمويل العقاري منذ 

 .2016حتى 

مجال ي فعاماً  أكثر من ثالثون متدت بخبرةالطيب  /يتمتع السيد

ببنك  التحاقهقبل  ، الخزانة وإدارة المحافظ.أسواق رأس المال

حيث شغل منصب رئيس إدارة المحافظ  مصر –الكويت الوطني

حتى  2005ذات الدخل الثابت في بلتون إلدارة األصول من 

ومدير الخزانة وخدمات األسواق المالية في بنك أمريكان  2008

وعمل في بنك مصر  2005حتي  1994مصر من  -إكسبرس 

 .1994حتى  1989الدولي من 

معة جافي االقتصاد من  حاصل على بكالوريوسالطيب  /السيد 

وشارك في العديد من البرامج التدريبية  1987القاهرة عام 

لندن ، درسنر  -المحلية والعالمية من خالل أمريكان إكسبرس

 لندن. -فرانكفورت و سلمون برازرس  -بنك

 

 

 

 

 السيدة / شيخة خالد البحر 

 )مصر –)رئيس مجلس اإلدارة لبنك الكويت الوطني 

 )نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني(

ة منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعتشغل السيدة/ شيخه البحر
تشغل عضوية كما و.  2014بنك الكويت الوطني منذ مارس 

وترأس مجلس إدارة  .المجموعة العديد من اللجان اإلدارية لدى
لبنان، ومجلس إدارة شركة الوطني  -بنك الكويت الوطني

ل فرنسا، وتشغ -لالستثمار، ومجلس إدارة بنك الكويت الوطني 
 –عضوية مجلس إدارة كل من بنك الكويت الوطني )الدولي( 

المملكة المتحدة ومجلس إدارة شـركة بنـك الكويـت الوطنـي 
ي البنك التركرئيس مجلس إدارة  األصـول، ونائب العالمية إلدارة

انضّمت كذلك إلى عضوية األمانة العامة للمجلس األعلى  .(تركيا)
 .2017الكويتي للتخطيط والتنمية في العام 

تتمتع السيدة/ البحر بخبرات واسعة في مجاالت الخصخصة، 
وتمويل المشاريع، والخدمات االستشارية، وإصدار السندات، 

، وعمليات اإلصدار األولي، .B.O.Tوتمويل المشاريع بنظام 
 .وشهادات اإليداع الدولية، وطرح األسهم لالكتتاب الخاص

 
في التسويق السيدة/ البحر حاصلة على شهادة البكالوريوس 

الدولي من جامعة الكويت، والتحقت بالعديد من البرامج والدورات 
التدريبية المتخصصة في جامعة هارفرد لألعمال وجامعة 

 .ستانفورد وجامعة ديوك في الواليات المتحدة األمريكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عالء الدين عبد القادر السيسي / السيد

 مصر( –رئيس  قطاع  المخاطر  لبنك الكويت الوطني (

الدين عبد القادر السيسي حالياً منصب  عالء /يشغل السيد
مصر.  –رئيس مجموعة المخاطر لبنك الكويت الوطني 

حيث شغل عدة مناصب منها  2008التحق بالبنك في عام 

حتى  2008مدير عام ورئيس مجموعة المخاطر من أكتوبر 

مدير عام أول ورئيس مجموعة األعمال و 2011ديسمبر 

 وليد جمال الدين السيوفي / السيد

  
مجموعة إدارة المخاطر ورئيس اإللتزام  –)نائب مدير عام 

 لمجموعة بنك الكويت الوطني(
السيوفي منصب نائب مدير  جمال الدينوليد  /يشغل السيد

االلتزام لمجموعة بنك  رئيسعام مجموعة إدارة المخاطر و
 25طويلة تمتد ألكثر من  ويتمتع بخبرةالكويت الوطني، 



ورئيس مجموعة  2014حتى أكتوبر 2011من ديسمبر 

 .2018المخاطر وااللتزام والحوكمة حتى فبراير 

 وكعضمصر  –السيسى بنك الكويت الوطني  /مثل السيد
مجلس إدارة في الشركة المصرية لالستعالم االئتماني من 

 .2019إلى يونيو  2015سبتمبر 

السيسى بخبرة مصرفية تمتد ثالثون عاماً فى  /السيديتمتع 
عدد من البنوك التجارية الدولية فى مجال إدارة المخاطر 
وتمويل الشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية وأيضاً فى 

 مجال أسواق رأس المال وفى أبحاث األسهم.
 /مصر عمل السيد –قبل التحاقه ببنك الكويت الوطني

 -سسات عالمية منها  : سيتي بنك السيسى فى عدة مؤ
 -جمهورية مصر العربية، بنك االئتمان السويسري

جمهورية مصر العربية، البنك المصري األمريكي، بيت 
لوس أنجلس كاليفورنيا ، أتش سي  -التمويل األمريكى

 المملكة العربية السعودية.  -جدة  -للسمسرة  وبنك الجزيرة 
سة العلوم فى الهند ريوسبكالوالسيسى حاصل على  /السيد

ودرجة الماجستير فى إدارة المشاريع ودرجة ماجستير 

الواليات  -أخرى فى إدارة األعمال من جامعة واشنطن 

 المتحدة االمريكية.

 

مجاالت إدارة  وتحديداً فيعام في القطاع المصرفي 
 وكذلك المحاسبةالمخاطر، الحوكمة، وااللتزام الرقابي 

 . والمراجعة
 

 /قبل التحاقه بمجموعة بنك الكويت الوطني، عمل السيد
السيوفى لدى شركة أرثر أندرسن العالمية في مجال 

ه وخالل مسيرت .االستشارات والمراجعة والمحاسبة القانونية
السيوفى في تطوير  /المهنية في المجموعة، ساهم السيد

ابي على مستوى اإلطار العام إلدارة المخاطر وااللتزام الرق
فروع المجموعة وشركاتها التابعة وذلك باتباع أفضل 
 الممارسات العالمية الرائدة  في قطاع الصناعة المصرفية. 

 
باإلضافة إلى مساهمته في التأكد من تحقيق االلتزام بكافة 
المتطلبات الرقابية والتشريعية في كافة الدول التي تعمل بها 

 مجموعة بنك الكويت الوطني.
 

السيوفى خبرة مميزة في تخطيط كفاية رأس  /لدى السيد
المال وفقا لمعايير بازل الدولية وسيناريوهات اختبارات 

عن ذلك فضالً  المخاطر،الضغط ومتابعة مؤشرات قياس 
الكبيرة في القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة  خبرته

السليمة، اإلفصاح والشفافية، وحماية حقوق  بأسس الحوكمة
 المساهمين .

 
السيوفى حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من  /السيد

جامعة حلوان في مصر وعلى درجة الماجيستر في ادارة 
المخاطر من جامعة غالسكو كاليدونيان في المملكة المتحدة 
وهو ايضا حاصل على درجة الماجيستر في ادارة االعمال 

ن الجامعة االميركية في بيروت وعلى شهادات مهنيه م
اخرى من الواليات المتحدة األمريكية تشمل كل من شهادة 

وشهادة مراجع داخلي معتمد  CPAمحاسب قانوني معتمد 
CIA  غسيل اموال معتمد  اختصاصي مكافحةوكذلك شهادة

CAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مير قحطان فاضلألعبد ا / السيد

رئيس الخدمات المصرفية الدولية  -مساعد مدير عام 

 مجموعة الخدمات المصرفية الدولية -فراد ألل

عبد األمير قحطان فاضل منصب مساعد مدير عام  /يشغل السيد

مجموعة الخدمات  -رئيس الخدمات المصرفية الدولية لألفراد 

فاضل ببنك  /التحق السيد .2015المصرفية الدولية منذ مارس 

حيث شغل منصب المدير  2011 سبتمبر الكويت الوطني في

 عمر طارق وهبى / السيد

مجموعة الفروع الخارجية و الشركات  –نائب الرئيس التنفيذي 

 الكويت -التابعة لبنك الكويت الوطنى 

عمر طارق وهبى إلى بنك الكويت الوطنى في عام  /إنضم السيد

ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع  2013

 الخارجية و الشركات التابعة.

وهبي بخبرة مصرفية في قطاع الخدمات المصرفية  /يتمتع السيد

عاماً.كما يمتلك الخبرة  25إلى أكثر من  واإلستثمار تمتدللشركات 



مجموعة الخدمات المصرفية  –رئيس إدارة الشرائح  -التنفيذي 

 الكويت. –لألفراد 

فاضل مسؤول تنفيذى ومصرفي، يمتلك خبرة واسعة في  /السيد

إدارة األعمال المصرفية لألفراد )البنوك التقليدية واإلسالمية( في 

هارة في زيادة الحصة السوقية األسواق اإلقليمية. كما يمتلك الم

 وتعزيز تجربة العمالء.

اضل ف /الكويت عمل السيد –قبل التحاقه ببنك الكويت الوطني 

و ومصرف أب في عدة مؤسسات مالية اقليمية منها: البنك العربي

 ظبي اإلسالمي 

فاضل حاصل على بكالوريوس في الرياضيات وماجستير  /السيد

يتابع  معة األمريكية في بيروت .وفي االقتصاد المالي من الجا

حاليا دراسة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من معهد 

 (.MITماساتشوستس للتكنولوجيا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاتوإدارة العالعة المتعلقة بالمنتجات المصرفية والمعرفة الواس

األوسط  وأسواق الشرقالمصرفية، وذلك في السوق المحلى 

 وشمال افريقيا.

 وهبى في عدة /قبل إلتحاقه ببنك الكويت الوطنى عمل السيد

الشرق األوسط،، بى إن بى  -مؤسسات عالمية منها:سيتى بنك 

ى لتداول األوراق المالية جمهورية مصر العربية، أتش س -باريبا 

 جمهورية مصر العربية و البنك المصرى االمريكى. -

 فى االتصاالت حاصل على بكالوريوس وهبى /السيد

ودرجة الماجستير  1991القاهرة عام جامعة من وااللكترونيات 

ماساشوستس  بوسطنجامعة من )التمويل( إدارة األعمال في 

 .1997عام األمريكية  الواليات المتحدةب



 

 خالد سرى صيام / الدكتور 

 

 )عضو مجلس إدارة مستقل(

خالد سرى صيام حالياً منصب رئيس معهد  /يشغل الدكتور
ومدرس  2015الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين منذ عام 

 .2002القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس منذ عام 

 28صيام األكاديمية والعملية إلى أكثر من  /تمتد خبرة الدكتور

ساهم خاللها في إعداد العديد ، عاماً في المجال القانوني والمالي

من التشريعات االقتصادية،  خالل عمله مستشاراً قانونياً لوزير 

التجارة الخارجية ووزير المالية وللوحدة المركزية للشراكة بين 

، 2008إلى   2003من عام القطاعين العام والخاص. في الفترة 

و من أهم هذه التشريعات قانون الضرائب الجديد وتعديالت قانون 

التمويل العقاري والتأجير التمويلي وقانون المحاكم االقتصادية 

وتعديالت قانون سوق رأس المال بإضافة نشاط التوريق وقانون 

 عإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون تنظيم الشراكة م

 القطاع الخاص.

صيام في تنفيذ جانب هام من عملية اإلصالح  /كما ساهم الدكتور 

التنظيمي والرقابي لسوق رأس المال في مصر خالل عمله نائباً 

لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ونائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة 

دمات خالمالية ورئيساً للبورصة المصرية ومديراً تنفيذياً لمعهد ال

 .2013إلى  2008المالية في الفترة من 

صيام كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة  /وقد تم اختيار الدكتور
في مجالس إدارة العديد من المؤسسات االقتصادية الهامة كما 

 يأتي:

 ( 2017-2009الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة) 

 ( 2014-2012هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات) 

 ( 2018حتى  2011شركة مصر المقاصة) 

 ( 2017-2013بنك القاهرة) 

 ( 2019-2014الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري) 

 ( 2016الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 

2019.) 

  ( 2017بنك االستثمار القومي .)وحتى اآلن 

 ( 2018البريد المصري .)وحتى األن 
الدعم القانوني لمؤسسات حكومية مالية  صيام /وقدم الدكتور

واقتصادية في عدد من الدول منها األردن وكينيا وجزر 
الدومنيكان وأوغندا، وذلك من خالل تعاونه مع كل من البنك 
الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ومنظمة الصحة العالمية.

الحقوق من جامعة عين صيام حاصل على ليسانس  /الدكتور
ودرجة دبلوم العلوم الجنائية ودرجة دبلوم  1991شمس عام 

القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة عين شمس كما حصل 
على درجة الدكتوراه في العلوم الجنائية من جامعة جان موالن 

 .2001ليون فرنسا في عام 


