أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

السيدة  /شيخة خالد البحر

رئيس مجلس اإلدارة ( غير تنفيذي)

Mrs. Shaikha K. Al-Bahar
)Chairman (Non - Executive

تشــغل الســيدة /شــيخه البحرمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ
مــارس . 2014

Mrs. Shaikha K. Al-Bahar has been the Deputy Group Chief Executive Officer of
National Bank of Kuwait since March 2014.

كمــا تشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى املجموعــة .وتــرأس مجلــس إدارة بنــك الكويــت
الوطنــي -لبنــان ،ومجلــس إدارة شــركة الوطنــي لالســتثمار ،ومجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي
 فرنســا ،وتشــغل عضويــة مجلــس إدارة كل مــن بنــك الكويــت الوطنــي الدولــي  -اململكــة املتحــدةومجلــس إدارة شـــركة بنـــك الكويـــت الوطنـــي العامليــة إلدارة األصــول ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة
وانضمــت كذلــك إلــى عضويــة األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى الكويتــي
البنــك التركــي  -تركيــا.
ّ
للتخطيــط والتنميــة فــي العــام .2017

Mrs. Al-Bahar is a member of various Management Committees. She is also the
Chairperson of National Bank of Kuwait (Lebanon), NBK Capital and National
Bank of Kuwait – France, and serves on the Board of NBK (International) PLC,
United Kingdom, NBK Global Asset Management Limited; and The Deputy
Chairman of the Turkish Bank, Turkey. She has been a member of Kuwait’s
Supreme Council for Planning since August 2017.

تتمتــع الســيدة /البحــر بخبــرات واســعة فــي مجــاالت اخلصخصــة ،ومتويــل املشــاريع ،واخلدمــات
االستشــارية ،وإصــدار الســندات ،ومتويــل املشــاريع بنظــام  ،B.O.Tوعمليــات اإلصــدار األولــى،
وشــهادات اإليــداع الدوليــة ،وطــرح األســهم لالكتتــاب اخلــاص.

Mrs. Al-Bahar has extensive experience in privatization, project finance,
advisory services, bond issues, Build /Operate /Transfer financing, Initial Public
Offerings, Global Deposit Receipts Programs and private placements.

الســيدة /البحــر حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق الدولــي مــن جامعــة الكويــت،
والتحقــت بالعديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة املتخصصــة فــي جامعــة هارفــرد لألعمــال
وجامعــة ســتانفورد وجامعــة ديــوك فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

Mrs. Al-Bahar holds a Bachelor of Science degree in International Marketing
from Kuwait University, and has attended specialized programs at Harvard
Business School, Stanford University and Duke University (USA).

السيد  /ياسر عبد القدوس الطيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

Mr. Yasser Abd El-Koddous El-Tayeb
Vice Chairman, CEO & Managing Director

مت تعي ــن الس ــيد /ياس ــر عب ــد الق ــدوس الطي ــب ف ــي منص ــب نائ ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة لبن ــك
الكويـــت الوطنـــي – مصـــر فـــــي أغسطــــــس  2019باإلضــــافة إلـــــى منصبـــه كرئيـــس تنفيـــــذي
وعض ــو منت ــدب بع ــد م ــا ش ــغل منص ــب نائ ــب العض ــو املنت ــدب لبن ــك الكوي ــت الوطن ــي – مص ــر من ــذ
يناي ــر .2017

Mr. Yasser Abd El-Koddous El-Tayeb was appointed as the Vice Chairman of
National Bank of Kuwait - Egypt in August 2019 in addition to his position as
CEO & Managing Director. He previously held the position of Deputy Managing
Director of National Bank of Kuwait - Egypt since January 2017.

التحــق الســيد /الطيــب ببنــك الكويــت الوطنــي – مصــر فــي مايــو  2008وخــال هــذه الفتــرة شــغل
منصــب رئيــس قطــاع أســواق املــال حيــث تولــى اإلشــراف وإعــادة هيكلــة القطــاع والــذي يضــم
اخلزانــة ،املؤسســات املاليــة واألوراق املاليــة.

Mr. El-Tayeb has been in the Bank since May 2008 during which he was the Head
of Financial Markets Division being responsible for managing and re-structuring
the entire Division including Treasury, Financial Institutions and Securities unit. .

وميثــل حاليــاً الســيد /الطيــب بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر كنائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة
الوطنــي كابيتــال لتكويــن احملافــظ املاليــة وصناديــق االســتثمار .شــغل أيض ـاً منصــب عضــو مجلــس
إدارة (مســتقل) فــي شــركة املصريــة إلعــادة التمويــل العقــاري منــذ  2006حتــى .2016

Mr. El-Tayeb represents National Bank of Kuwait - Egypt as the Deputy Chairman
in NBK Capital Asset Management .He was also an independent board member
in Egyptian Mortgage Refinance Company from 2006 until 2016.

يتمتــع الســيد /الطيــب بخبــرة متتــد أكثــر مــن ثالثــون عامـاً فــي مجــال أســواق رأس املــال ،اخلزانــة
وإدارة احملافــظ .قبــل التحاقــه ببنــك الكويــت الوطنــي– مصــر حيــث شــغل منصــب رئيــس إدارة
احملافــظ ذات الدخــل الثابــت فــي بلتــون إلدارة األصــول مــن  2005حتــى  2008ومديــر اخلزانــة
وخدمــات األســواق املاليــة فــي بنــك أمريــكان إكســبرس  -مصــر مــن  1994حتــي  2005وعمــل فــي
بنــك مصــر الدولــي مــن  1989حتــى .1994

Mr. El-Tayeb has over 30 years of experience in the field of Financial Markets,
 Treasury and Portfolio Management .Before joining National Bank of KuwaitEgypt; he was the Head of Fixed Income Portfolio Management in Beltone Asset
Management from 2005 till 2008. Mr. El-Tayeb also worked in American Express
Bank - Egypt as the Deputy Treasurer, Head of Money Market and Fixed Income
Desk from 1994 till 2005 and in Misr International Bank from 1989 till 1994.

الســيد /الطيــب حاصــل علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة عــام  1987وشــارك
فــي العديــد مــن البرامــج التدريبيــة احملليــة والعامليــة مــن خــال أمريــكان إكســبرس -لنــدن  ،درســنر
بنــك -فرانكفــورت و ســلمون بــرازرس  -لنــدن

Mr. El-Tayeb holds a Bachelor degree in Economics from Cairo University class
of 1987.He has participated in a number of training programs both locally
and internationally conducted by American Express-London, Dresdner BankFrankfurt and Salmon Brothers-London.

أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

السيد /سليمان براك املرزوق
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

Mr. Sulaiman Barrak Al-Marzouq
)Board Member (Non - Executive

يشــغل الســيد /ســليمان املــرزوق منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك الكويــت الوطنــي  -الكويــت
منــذ يوليــو .2017

Mr. Sulaiman Al-Marzouq has been Deputy Chief Executive Officer (CEO) of the
National Bank of Kuwait – (Kuwait) since July 2017.

انضــم الســيد /املــرزوق إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ينايــر  2002وخــال هــذه الفتــرة شــغل
مناصــب عديــدة أهمهــا مديــر عــام مجموعــة اخلزينــة (مــن  2015ولغايــة  ،)2017ومســاعد ونائــب
مديــر عــام مجموعــة اخلزينــة (مــن  2008ولغايــة  )2012بعــد تقدمــه فــي مســيرته املهنيــة فــي بنــك
الكويــت الوطنــي منــذ .2002

Mr. Al-Marzouq has been in NBK since January 2002, during which he held
several positions. He was General Manager of Group Treasury (from 2015 to
2017), Assistant General Manager and Deputy Treasurer of Group Treasury (from
2008 to 2012), after advancing in his career at NBK since 2002.

لــدى الســيد /املــرزوق مــا يقــارب  20ســنة مــن اخلبــرة فــي مجــال االســتثمار وإدارة الثــروات،
باإلضافــة إلــى خبرتــه فــي مجــاالت اخلزينــة والعمليــات املصرفيــة.

Mr. Al-Marzouq has almost 20 years of extensive experience in Investment and
Wealth Management, in addition to his experience in Treasury and Banking
Operations. Previously, Mr. Al-Marzouq was Head of the Department of Foreign
Operations at the Central Bank of Kuwait (from 2012 to 2015), after which he
moved back to NBK as Group Treasurer.

شــغل الســيد /املــرزوق ســابقاً منصــب مديــر إدارة العمليــات األجنبيــة فــي بنــك الكويــت املركــزي
(مــن  2012ولغايــة  )2015وعــاد لاللتحــاق مجــدداً ببنــك الكويــت الوطنــي وشــغل منصــب مديــر
عــام مجموعــة اخلزينــة.
خــال مســيرته املهنيــة ،شــغل الســيد /املــرزوق عضويــة مجالــس إدارات العديــد مــن البنــوك
والشــركات فــي الكويــت منهــا:
	•شركة حياة لالستثمار ،نائب رئيس مجلس اإلدارة من  2017ولغاية اليوم
	•بورصة الكويت ،نائب رئيس مجلس اإلدارة من  2018ولغاية 2019
	•بنــك االئتمــان الكويتــي (بنــك التســليف واالدخــار) ،عضــو فــي جلنــة االئتمــان واالســتثمار مــن
 2012ولغايــة 2015
	•بنك الكويت الصناعي ،عضو في جلنة االئتمان وجلنة االستثمار من  2014ولغاية 2015
	•شركة كواليتي نت ،عضو في مجلس اإلدارة من  2011ولغاية 2012
الســيد /ســليمان املــرزوق حاصــل علــى بكالوريــوس االقتصــاد مــن جامعــة بورتالنــد فــي الواليــات
املتحــدة األمريكيــة.
السيد /عمر بوحديبه

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

Throughout his career, Mr. Al-Marzouq was a member of the Board in several
banks and companies in Kuwait, including:
• Hayat Investment Company, Vice Chairman from 2017 till the present
• Boursa - Kuwait, Vice Chairman from 2018 to 2019
• Kuwait Credit Bank (Savings and Credit Bank), Member of the Board Credit
and Investment Committee from 2012 to 2015
• Industrial Bank of Kuwait, Member of the Board Credit Committee and Board
Investment Committee from 2014 to 2015
• Qualitynet Company, Board member from 2011 to 2012
Mr. Al-Marzouq holds a Bachelor’s degree in Economics from Portland State
University, USA.

Mr. Omar Bouhadiba
)Board Member (Non - Executive

يشــغل الســيد /عمــر بوحديبــه منصــب الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات
التابعــة منــذ نوفمبــر .2020

Mr. Omar Bouhadiba has been the Chief Executive Officer (CEO) of the
International Banking Group at NBK since November 2020.

يتمتــع الســيد /بوحديبــه بخبــرة تزيــد عــن  39عامــاً فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة للشــركات
واالســتثمار ومعرفــة واســعة بأســواق الشــرق األوســط.

Mr. Bouhadiba has over 39 years of experience in corporate and investment
banking and extensive knowledge of the Middle Eastern markets.

خــال مســيرته املهنيــة ،شــغل الســيد /بوحديبــه العديــد مــن املناصــب فــي بنــوك رائــدة فــي الشــرق
األوســط مــن بينهــا:
	•بنك بروة ،مستشار أول لرئيس مجلس اإلدارة من  2019ولغاية 2020
	•بنك قطر الدولي ،العضو املنتدب من  2015ولغاية 2019
	•البنك العربي ،رئيس مجموعة اخلدمات املصرفية الدولية للشركات من  2013ولغاية 2015
	•بنــك الكويــت الوطنــي ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة مــن
 2010ولغايــة 2013
	•بنــك املشــرق دبــي ،رئيــس مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الدوليــة للشــركات واالســتثمار مــن
 2001ولغايــة 2009
	•بنــك أوف أمريــكا ،شــغل العديــد مــن املناصــب مــن أهمهــا املديــر اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن  1979ولغايــة 2000

Throughout his career, Mr. Bouhadiba held several positions in leading regional
banks, including:
• Barwa Bank, Senior Advisor to the Chairman of the Board from 2019 to 2020
• International Bank of Qatar (IBQ), Managing Director from 2015 to 2019
• Arab Bank, Global Head of Corporate Banking from 2013 to 2015
• National Bank of Kuwait, CEO of the International Banking Group from 2010
to 2013
• Mashreq Bank Dubai, Global Head of Corporate and Investment Banking
Group from 2001 to 2009
• Bank of America, he held several positions, including Regional Manager of
MENA region from 1979 to 2000

شغل السيد /بوحديبه عضوية مجالس إدارات البنوك التالية:
	•بنك الكويت الوطني  -لندن
	•بنك الكويت الوطني  -تركيا (البنك التركي)
	•بنك الكويت الوطني  -مصر (البنك الوطني املصري سابقاً)
	•بنك عمان العربي
الســيد /بوحديبــه حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال مــن كليــة وارتــون املاليــة ،جامعــة بنســلفانيا
عــام .1978

Mr. Bouhadiba was a member of the Board in the following banks:
NBK - London
)NBK - Turkey (Turkish Bank
)NBK - Egypt (previously, Al Watany Bank of Egypt
Oman Arab Bank

•
•
•
•

)Mr. Bouhadiba received his Master’s Degree in Business Administration (MBA
from the Wharton School of Finance, the University of Pennsylvania, in 1978.

أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

السيد /وليد جمال الدين السيوفي

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

Mr. Walid Gamal El-Din El-Seyoufi
)Board Member (Non - Executive

انضــم الســيد /وليــد جمــال الديــن الســيوفي إلــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام ،1998
ويشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجموعــة االلتــزام واحلوكمــة ملجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ
العــام  ،2019وعمــل الســيد /الســيوفي ســابقاً كنائــب مديــر عــام مجموعــة إدارة املخاطــر ومســؤول
االلتــزام للمجموعــة ،وقبــل التحاقــه مبجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي ،عمــل الســيد /الســيوفي لــدى
شــركة آرثــر أندرســن العامليــة فــي مجــال االستشــارات واملراجعــة واحملاســبة القانونيــة

Mr. Walid Gamal El Din El Seyoufi joined NBK in 1998 and has been the Group
chief Compliance and Governance Officer since 2019. Former appointments at
NBK include Deputy General Manager and Group Compliance officer. Prior to
joining NBK Group, Mr. El Seyoufi worked for Arthur Andersen in the field of
External Audit and Consulting.

يتمتــع الســيد /الســيوفي بخبــرة طويلــة متتــد ألكثــر مــن  25عــام فــي مجــاالت االلتــزام ،وأســس
احلوكمــة الســليمة ،واإلفصــاح والشــفافية ،وحمايــة حقــوق املســاهمني ،ومكافحــة اجلرائــم املاليــة
(مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،ومكافحــة جرائــم االحتيــال املالــي ،ومكافحــة الفســاد
والرشــاوي) ،وإدارة املخاطــر  ،وكذلــك احملاســبة واملراجعــة ،كمــا انــه لــدى الســيد /الســيوفي خبــرة
واســعة فــي مجــال تخطيــط كفايــة رأس املــال وفقــا ملعاييــر بــازل الدوليــة وســيناريوهات اختبــارات
الضغــط اخلاصــة بــرأس املــال والســيولة ،ومتابعــة مؤشــرات قيــاس املخاطــر ،وخطــط التعافــي،
ذلــك فضــ ً
ا عــن القوانــن والتشــريعات والتعليمــات الرقابيــة احملليــة والدوليــة .وخــال مســيرته
املهنيــة فــي املجموعــة ،ســاهم الســيد /الســيوفي فــي تطويــر اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر
وااللتــزام الرقابــي علــى مســتوى فــروع املجموعــة وشــركاتها التابعــة وذلــك باتبــاع أفضــل املمارســات
العامليــة الرائــدة فــي قطــاع الصناعــة املصرفيــة ،وكذلــك املســاهمة فــي التأكــد مــن حتقيــق
االلتــزام بكافــة املتطلبــات الرقابيــة والتشــريعية فــي كافــة الــدول التــي تعمــل بهــا مجموعــة بنــك
الكويــت الوطنــي.

Mr. El Seyoufi has more than 25 years of strong and sound experience in the
fields of Compliance, Sound Corporate Governance, Disclosure and Transparency,
Protecting Shareholders’ Rights, Anti-Financial Crimes (Anti-Money Laundering
and Combating Financing of Terrorism, Anti-Fraud and Anti-Bribes and Corruption),
Risk Management, Accounting and Auditing. Mr. El Seyoufi possesses extensive
experience in the field of Capital Adequacy planning as per BASEL international
standards, Stress Testing Scenarios for Capital and Liquidity, monitoring Key Risk
Indicators, Recovery Plans, Domestic and International laws and Supervisory
Regulations. During his professional career in NBK Group, he has significant
contributions in developing the Risk Management and Compliance framework
across all branches and subsidiaries of the Group by following worldwide best
practices in the Banking industry. Furthermore, he has contributed in ensuring
adequate compliance with all regulatory and statutory requirements pertaining
to all countries in which NBK Group operates.

الســيد /الســيوفي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي احملاســبة مــن جامعــة حلــوان فــي مصــر ،وعلــى
درجــة املاجيســتر فــي ادارة املخاطــر مــن جامعــة غالســكو كاليدونيــان فــي اململكــة املتحــدة ،وهــو
ايضــا حاصــل علــى درجــة املاجيســتر فــي ادارة األعمــال مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وعلــى
الدبلــوم العالــي فــي إدارة املخاطــر والزمالــة مــن معهــد إدارة املخاطــر باململكــة املتحــدة (،)FIRM
وعلــى شــهادات مهنيــه اخــرى مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة تشــمل كل مــن شــهادة محاســب
قانونــي معتمــد  ،CPAوشــهادة مراجــع داخلــي معتمــد  ،CIAوشــهادة محلــل مخاطــر معتمــد ،CRA
وكذلــك شــهادة اختصاصــي معتمــد مكافحــة غســل األمــوال  ،CAMSكمــا شــارك فــي العديــد مــن
برامــج املــدراء التنفيذيــن فــي جامعــة هارفــرد لألعمــال ،وجامعــة ســتانفورد ،وجامعــة ديــوك فــي
الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

السيد /عالء الدين عبد القادر السيسي

عضو مجلس إدارة (تنفيذي)

He holds a Bachelor’s degree in Accounting (BA) from Helwan University,
Egypt, A Master’s degree of Science in Risk Management (Msc) from Glasgow
Caledonian University UK, a Master’s in Business Administration (MBA) from
the American University in Beirut, International High Diploma in Enterprise Risk
Management and Fellowship from the Institute of Risk Management UK (FIRM).
Moreover, he has several professional certificates from the USA including:
Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Risk
Analyst (CRA) and a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), also
he has participated in number of executive programmes at Harvard Business
School, Stanford Graduate School of Business and duke University (USA).

Mr. Alaa El-Din Abd El-Kader El-Seesi
)Board Member (Executive

يشــغل الســيد /عــاء الديــن عبدالقــادر السيســي منصــب رئيــس مجموعــة املخاطــر لبنــك الكويــت
الوطنــي  -مصــر.

Mr. Alaa ElDin Abd ElKader ElSeesi is currently the Chief Risk Officer of National
Bank of Kuwait - Egypt. He has been in the Bank since 2008 adopting several
key positions as the General Manager-Head of Risk Management from October
2008 until November 2011, Senior General Manager-Head of Business Group
from December 2011 until October 2014 and Chief Risk, Compliance and
Governance Officer until February 2018.

مثــل الســيد /السيســى بنــك الكويــت الوطنــي  -مصــر كعضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة املصريــة
لالســتعالم االئتمانــي مــن ســبتمبر  2015إلــى يونيــو .2019

Mr. ElSeesi represented National Bank of Kuwait - Egypt as a Board member in
The Egyptian Credit Bureau Company S.A.E. from September 2015 until June 2019.

يتمتــع الســيد /السيســى بخبــرة مصرفيــة متتــد علــى مــدار ثالثــون عامــاً فــى عــدد مــن البنــوك
التجاريــة الدوليــة فــى مجــال إدارة املخاطــر ومتويــل الشــركات واخلدمــات املصرفيــة اإلســامية
وأيضــاً فــي مجــال أســواق رأس املــال وفــى أبحــاث األســهم.

Mr.ElSeesi has over 30 years of experience in the banking field working in a
number of international commercial banks in the area of risk management,
business development and Islamic Banking. Moreover, his experience extends
to capital markets in equity research.

التحــق بالبنــك فــي عــام  2008حيــث شــغل عــدة مناصــب منهــا مديــر عــام ورئيــس مجموعــة املخاطــر
مــن أكتوبــر  2008حتــى ديســمبر  2011ومديــر عــام أول ورئيــس مجموعــة األعمــال مــن ديســمبر
 2011حتــى أكتوبــر  2014ورئيــس مجموعــة املخاطــر وااللتــزام واحلوكمــة حتــى فبرايــر .2018

قبــل التحاقــه ببنــك الكويــت الوطنــي -مصــر عمــل الســيد /السيســى فــى عــدة مؤسســات عامليــة
منهــا :ســيتي بنــك  -جمهوريــة مصــر العربيــة ،بنــك االئتمــان السويســري -جمهوريــة مصــر العربيــة،
البنــك املصــري األميركــي ،بيــت التمويــل األميركــي  -لــوس أجنلــس كاليفورنيــا ,أتــش ســي للسمســرة
وبنــك اجلزيــرة  -جــدة  -اململكــة العربيــة الســعودية.
الســيد /السيســى حاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم فــى الهندســة ودرجــة املاجســتير فــى إدارة
املشــاريع ودرجــة ماجســتير أخــرى فــى إدارة األعمــال مــن جامعــة واشــنطن  -الواليــات املتحــدة
األمريكيــة.

Before joining National Bank of Kuwait - Egypt, Mr.ElSeesi worked in several
international institutions among which are: Citibank-Cairo, Credit Swiss BankCairo, Egyptian American Bank, American Finance House-Los Angeles, California,
HC Brokerage and Bank AlJazira-Jeddah, Saudi Arabia.
Mr.ElSeesi holds a Bachelor of Science in Civil Engineering and two Masters
in Construction Management and the Second in Business Administration both
from Washington -University, USA.

أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

السيد /عبد األمير قحطان فاضل
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

Mr. Abdulamir Kahtan Fadel
)Board Member (Non - Executive

يشــــغل الســــيد /عبــــد األميــــر قحطــــان فاضــــل منصــــب نائــب مديــــر عــــام رئيــــس اخلدمــــات
املصرفيــــة الدوليــــة لألفــــراد  -مجموعــــة اخلدمــــات املصرفيــــة الدوليــــة.
التحــــق الســــيد /فاضــــل ببنــــك الكويــــت الوطنــــي فــــي ســبتمبر  2011حيــث شــــغل منصــب املديــر
التنفيــــذي  -رئيــــس إدارة الشــــرائح  -مجموعــــة اخلدمــــات املصرفيــــة لألفــــراد  -الكويــت.

Mr. Abdulamir Kahtan Fadel currently holds the position of Deputy General
Manager - Head of Consumer Banking - International Banking Group. Mr. Fadel
joined National Bank of Kuwait in September 2011 as Executive Manager - Head
of Customer Value Management/Segments -Consumer Banking Group – Kuwait.

الســــيد /فاضــــل مســــؤول تنفيذي ومصرفــــي ،ميتلــــك خبــــرة واســعة فــــي إدارة األعمــال املصرفيــة
لألفــــراد (البنــــوك التقليديــــة واإلسالمية) فــــي األســــواق اإلقليميــــة .كمــــا ميتلــــك املهــــارة واخلبرة
فــــي زيــــادة احلصــــة الســــوقية وإثــراء جتربــــة العمــــاء وتطويــر اســتراتيجية اخلدمــات املصرفيــة
الرقميــة.

Mr. Fadel is a senior banking executive with extensive experience in managing
consumer banking business (Conventional and Islamic) across regional markets.
He is also skilled in growing market share, enhancing customer experience and
developing digital value proposition.

قبــــل التحاقــــه ببنــــك الكويــــت الوطنــــي  -الكويــــت ،عمــــل الســــيد /فاضــــل فــــي عــــدة مؤسســــات
ماليــــة إقليميــــة منهــــا :البنــــك العربــــي ومصــــرف أبــــو ظبــــي اإلســامي.

Before joining National Bank of Kuwait, Mr. Fadel worked for several regional
financial institutions including: Arab Bank plc, and Abu Dhabi Islamic Bank.
Mr. Fadel holds a BSc in Mathematics, MA in Financial Economics from American
University of Beirut, and EMBA from Massachusetts Institute of Technology
(MIT).

الســــيد /فاضــــل حاصــــل علــــى بكالوريــــوس فــــي الرياضيــــات وماجســــتير فــــي االقتصــــاد املالــــي
مــــن اجلامعــــة األمريكيــــة فــــي بيــــروت ،وماجستير فــــي إدارة األعمــــال مــــن معهــــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــــا (.)MIT

الدكتور  /خالد سرى صيام

عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي)

Dr. Khaled Serry Seyam
)Independent Board Member (Non - Executive

يشــغل الدكتــور /خالــد ســرى صيــام حالي ـاً منصــب رئيــس معهــد الدراســات القضائيــة والقانونيــة
بالبحريــن منــذ عــام  2015ومــدرس القانــون اجلنائــي بكليــة احلقــوق بجامعــة عــن شــمس منــذ
عام .2002

Dr. Khaled Serry Seyam is the Executive Chairman of the Judicial and Legal
Studies Institute, Bahrain since 2015 and a Lecturer of Criminal Law - Faculty of
Law, Ain Shams University since 2002.

متتــد خبــرة الدكتــور /صيــام األكادمييــة والعمليــة إلــى أكثــر مــن  28عامــاً فــي املجــال القانونــي
واملالــي ،ســاهم خاللهــا فــي إعــداد العديــد مــن التشــريعات االقتصاديــة ،خــال عملــه مستشــاراً
قانوني ـاً لوزيــر التجــارة اخلارجيــة ووزيــر املاليــة وللوحــدة املركزيــة للشــراكة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص .فــي الفتــرة مــن عــام  2003إلــى  ، 2008و مــن أهــم هــذه التشــريعات قانــون الضرائــب
اجلديــد وتعديــات قانــون التمويــل العقــاري والتأجيــر التمويلــي وقانــون احملاكــم االقتصاديــة
وتعديــات قانــون ســوق رأس املــال بإضافــة نشــاط التوريــق وقانــون إنشــاء الهيئــة العامــة للرقابــة
املاليــة وقانــون تنظيــم الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص.

Dr. Seyam has more than 28 years of academic and practical experience in
the Legal and Financial fields. He contributed to the preparation of many
Legislations as part of his work as a Legal advisor to the Minister of Trade and
Minister of Finance and to the PPP Central Unit, (2003- 2008) most importantly
New Tax Law & Amendments to Mortgage Finance and leasing Laws, PPP law,
Securitization law, Economic Courts law, Financial Regulatory Authority law.

كمــا ســاهم الدكتــور /صيــام فــي تنفيــذ جانــب هــام مــن عمليــة اإلصــاح التنظيمــي والرقابــي لســوق
رأس املــال فــي مصــر خــال عملــه نائب ـاً لرئيــس الهيئــة العامــة لســوق املــال ونائب ـاً لرئيــس الهيئــة
العامــة للرقابــة املاليــة ورئيسـاً للبورصــة املصريــة ومديــراً تنفيذيـاً ملعهــد اخلدمــات املاليــة فــي الفتــرة
مــن  2008إلــى .2013

Dr. Seyam also contributed to the Regulatory Capital Market Reform process in
Egypt during his appointment as Vice Chairman of the Capital Market Authority
(CMA), Vice Chairman of the Financial Regulatory Authority (FRA), Chairman of
the Egyptian Stock Exchange(EGX) and Executive Director of Financial Service
Institute( FSA) ( 2008-2013).

وقــد مت اختيــار الدكتــور /صيــام كعضــو مجلــس إدارة مــن ذوي اخلبــرة فــي مجالــس إدارة العديــد مــن
املؤسســات االقتصاديــة الهامــة كمــا يأتي:
•الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة ()2017-2009
•هيئة تنمية تكنولوجيا املعلومات ()2014-2012
•شركة مصر املقاصة ( 2011حتى )2018
•بنك القاهرة ()2017-2013
•الشركة املصرية إلعادة التمويل العقاري ()2019-2014
•الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ()2019-2016
•بنك االستثمار القومي ( 2017وحتى األن)
•البريد املصري ( 2018وحتى األن)

Dr. Seyam has been chosen as an Independent Board Member in many
important Financial institutions as follows:
· General Authority of Investment & Free Zones (GAF) 2009-2017
· Information Technology Industry Development agency (ITIDA) 2012-2014
· Misr Settlement, Depository and Clearing Company (MCDR) 2011 2018
· Banque Du Caire 2013-2017
· Egyptian Mortgage Refinance Company 2014-2019
· General Authority for Suez Canal Special Economic Zone 2016 2019.
· National Investment Bank (2017 till now).
· Egyptian Post (2018 till now).

وقــدم الدكتــور /صيــام الدعــم القانونــي ملؤسســات حكوميــة ماليــة واقتصاديــة فــي عــدد مــن الــدول
منهــا األردن وكينيــا وجــزر الدومنيــكان وأوغنــدا ،وذلــك مــن خــال تعاونــه مــع كل مــن البنــك الدولــي
ومؤسســة التمويــل الدوليــة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ومنظمــة الصحــة العامليــة.

Dr. Seyam provided legal support to government financial and economic
institutions in a number of countries including Jordan, Kenya, the Dominican
Islands and Uganda, through his collaboration with the World Bank, IFC
(International Finance Corporation), UNDP (United Nations Development
Programme) and WHO (World Health Organization).

الدكتــور /صيــام حاصــل علــى ليســانس احلقــوق مــن جامعــة عــن شــمس عــام  1991ودرجــة دبلــوم
العلــوم اجلنائيــة ودرجــة دبلــوم القانــون اخلــاص مــن كليــة احلقــوق جامعــة عــن شــمس كمــا حصــل
علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم اجلنائيــة مــن جامعــة جــان مــوالن ليــون فرنســا فــي عــام .2001

Dr. Seyam holds a Bachelor’s degree in Law (LLB) from Ain Shams University
Class of 1991. He has two Diplomas, one in Criminal Law and the Second in
Private Law both from Faculty of Law Ain Shams University. He received his PHD
in Criminal Law from Jean Moulin University, Lyon France in 2001.

أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

Eng. Ahmed Abdelsalam Abdelrahman Aboudoma
Independent Board Member (Non - Executive)

 أحمد عبدالسالم عبدالرحمن أبودومه/ املهندس

)عضو مجلس إدارة مستقل(غير تنفيذي

Eng. Ahmed Aboudoma is a seasoned telecommunications expert with over 27
years in the MICT industry.
He led many Telecom Operators in their start-up phases, as well as mature
Operators in their challenging turnarounds.
He overlooked an operations Portfolio spanning 14 countries in 3 continents.

 ســنة27  ولديــه خبــرة متتــد ألكثــر مــن، أحمــد أبودومــة هــو خبيــر اتصــاالت مخضــرم/ املهنــدس
.فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات

As the CEO of Mobily (Etihad Etisalat Company) between January 2017 and
September 2019, Eng. Aboudoma led the successful turnaround of the 2nd
largest telecom operator in KSA with a market cap of $5bn and annual turnover
of $3.4bn.

شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة موبايلــي (شــركة احتــاد اتصــاالت) وهــي ثانــي أكبــر مشــغل
 قــاد خاللهــا،2019  وحتــى ســبتمبر2017 اتصــاالت فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن ينايــر
 مليــارات دوالر وحجــم إيراداتهــا الســنوية5 عمليــة التحــول للشــركة والتــي تبلــغ قيمتهــا الســوقية
. مليــار دوالر3.4 نحــو

Eng. Aboudoma co-founded The Association of Egyptian Alumnus of Top 20 Global
Business Schools, T20, in response to an initiative called for by The Egyptian
President’s office mid-2014, to support Egyptian Government strategic reform
initiatives. For the following 2.5 years, Eng. Aboudoma led the T20 team in the
Ministry of Planning on volunteering basis, he also worked as the Chief Investment
advisor for the Chairman of Suez Canal economic zone authority, besides being an
expert board member in National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA).

 كليــة إدارة أعمــال20  أبودومــة فــي إنشــاء جمعيــة املصريــن خريجــى أفضــل/ســاهم املهنــدس
،2014  اســتجابة ملبــادرة دعــا اليهــا مكتــب الرئيــس املصــري فــي منتصــف،T20  مجموعــة،عامليــة
 قــاد، خــال العامــن والنصــف التاليــن.لدعــم مبــادرات االصــاح االســتراتيجي للحكومــة املصريــة
 وكذلــك عمــل كمستشــار االســتثمار، بــوزارة التخطيــطT20  أبودومــة فريــق عمــل مجموعــة/املهنــدس
 إلــى جانــب كونــه عضــو مجلــس،لرئيــس الهيئــة االقتصاديــة مبنطقــة قنــاة الســويس كعمــل تطوعــي
.)NTRA( ادارة مــن ذوي اخلبــرة فــي اجلهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت

Eng Aboudoma held the position of Group CEO - Orascom Telecom Holding
(OTH), listed in both London and Cairo Stock Exchanges with a market cap of
$3.6bn, as well as the position of Group EVP for Asia and Africa Business Unit in
Vimpelcom, which is listed in Nasdaq (2011-2014).
Between 2009 and 2011, Eng. Aboudoma led the turnaround in Banglalink,
Bangladesh as the company’s CEO. Prior to that, 1998-2008, he was part of the
startup launch team of Mobinil company– now Orange Egypt, in which he also
held various senior strategic, commercial and planning positions. Prior to that,
he worked for IBM and Datum IDS companies.
Throughout his career, Eng. Aboudoma chaired various Boards of Directors:
•
•
•
•

Pakistan Mobile Communications Limited, Pakistan
Orascom Telecom, Bangladesh.
Sotelco Ltd, Cambodia.
Millicom Lao Co. Laos Republic.

And was a board member to a various Boards of Directors:
•
•
•
•
•
•
•

National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA) Egypt.
Global Telecom Holding, Egypt.
International Telecommunications Consortium Limited, UK.
Vimpelcom, Netherlands, as Executive Management Board member.
Orascom Telecom Ventures, Egypt.
Oratel International Inc. Limited, Malta.
Orascom Telecom Algerie, Algeria.

Eng. Aboudoma holds a Bachelor of Science in Electronics and Communications
Engineering, Cairo University in 1992. He has received the “Telecom Business
Planning Award” from the ITU (agency under United Nations) based in
Switzerland. Eng. Aboudoma also completed the International Executive
Program (IEP) from INSEAD Business School in France and Singapore.

 كمــا أشــرف علــى محفظــة،قــاد الكثيــر مــن مشــغلي االتصــاالت فــي مراحــل االنطــاق والتحــول
. قــارات3  دولــة عبــر14 عمليــات تنتشــر فــي

)OTH(  أبودومــة منصــب الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة أوراســكوم تليكــوم القابضــة/شــغل املهنــدس
 وكذلــك. مليــار دوالر3.6  والتــي بلغــت قيمتهــا الســوقية،واملدرجــة ببورصتــي لنــدن والقاهــرة
شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لوحــدة أعمــال آســيا وأفريقيــا مبجموعــة
.2014  وحتــى2011  خــال الفتــرة مــن، واملدرجــة بناســداكVimpelcom
Banglalink  قــاد املهنــدس أبودومــة عمليــة حتــول شــركة،2011 و2009 خــال الفتــرة مــا بــن
 كان مــن ضمــن،2008-1998  فــي الفتــرة، قبــل ذلــك.ببنجالديــش كرئيــس تنفيــذي للشــركة
 كمــا شــغل بهــا العديــد مــن املناصــب،الفريــق الــذي أطلــق شــركة موبينيــل – حالي ـاً أوراجن ايجيبــت
.Datum IDS  وIBM  وقبــل ذلــك عمــل بشــركات.العليــا االســتراتيجية والتجاريــة والتخطيطيــة

: أبودومة العديد من مجالس إدارات الشركات من بينها/ترأس املهندس
 باكستان، باكستان موبايل لالتصاالت احملدودة
. باجنالديش،أوراسكوم تيليكوم
. كمبوديا،Sotelco Ltd
. جمهورية الوسMillicom Lao Co.Ltd.Laos

•
•
•
•

:كما شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات منها
. مصر،)NTRA( الهيئة القومية لتنظيم االتصاالت
 مصر،Global Telecom Holding
. اململكة املتحدة،االحتاد الدولي لالتصاالت احملدودة
. كعضو في مجلس اإلدارة التنفيذية، هولندا،Vimpelcom
. مصر،Orascom Telecom Ventures Ltd
. مالطا، انترناشيونال احملدودةOratel
.أوراسكوم تيليكوم اجلزائر

•
•
•
•
•
•
•

 جامعــة، أبودومــة بكالوريــوس العلــوم فــي هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت/يحمــل املهنــدس
 وقــد تلقــى جائــزة تخطيــط أعمــال االتصــاالت مــن االحتــاد الدولــي لالتصــاالت.1992 القاهــرة عــام
) مــن كليــةIEP(  أبودومــة برنامــج التنفيــذي الدولــي/ كمــا أكمــل املهنــدس. ومقــره سويســراITU
. لألعمــال فــي فرنســا وســنغافورةINSEAD

