
 

 

 لعضوية مجلس اإلدارة قائمة المرشحين

 لمؤسسة العربية المصرفيةفي ا
 

ًبشأنً"(المؤسسةالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةً)ش.م.ب(ً)"ًعن2019ًيناير9ًًباالعالنًالصادرًبتاريخًًإلحاقا ً
-2019)ًمدتهاًثالثًسنواتًماليةًقابلةًللتجديدًجديدةًفترةل دورتهًالثالثةًعشرةلًاإلدارةمجلسًالترشحًلعضويةً

ًالنهائيةًللمرشحينًلشغلًعضويةًمجلسًاالدارة2022 ًيليًالقائمة ًكلًالشروطًً(،ًنعرضًفيما والذينًاستوفوا
ًً.رشيحتالمتطلبةًلهذاًال

ً

 قائمة المرشحين

 

ً وفقأوالً: المرشحون للتعيين من قبل المساهمين الرئيسيين  ( من النظام ب) 19لمادة ل ا
 األساسي للمؤسسة

 

 مرشحو مصرف ليبيا المركزي: (أ

 
    السيد الصديق عمر الكبير

األمريك الوالياتًالمتحدًة كونيتيكتً، هارتفوردً، جامعًة العامةً، األعمالًوماجستيرًفيًالمحاسبًة ً.يةماجستيرًفيًإدارًة
ً

فيًالمملكةًًمحافظًمصرفًليبياًالمركزيًورئيسًمجلسًإدارةًبنكًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًالدوليًبيًإلًسي
،ًالمملكةًشغلًسابقا ًمنصبًنائبًالرئيسًالتنفيذيًلبنكًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًالدوليًبيًإلًسيالمتحدة.ً
ً ًالبنوكًالمتحدة ًفي ًالمناصب ًمن ًعددا  ًشغل ًكما ًليبيا. ًاألمة، ًلمصرف ًالعام ًوالمدير ًاإلدارة ورئيسًمجلس

ًفيهاًمنصبًنائبًرئيسًمجلسًإدارةً الجزائرً-المؤسسةًالعربيةًالمصرفيةنكًبوالمؤسساتًالماليةًاألخرىًبما
شرك-المؤسسةًالعربيةًالمصرفيةوالرئيسًالتنفيذيًلبنكً انضمًتونسًوعضوًمجلسًإدارًة ةًالخدماتًالماليةًالعربيةً.

منًالخبرةًفي35ًًمعًماًيزيدًعلى2011ًًفيًديسمبرًً.المؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًش.م.بًإلىًمجلسًإدارة  ً عاما

ًًالشؤونًالماليةًوالقطاعًالمصرفي.
 

   الدكتور طارق يوسف
ًدكتوارهًفيًاالقتصاد،ًجامعةًهارفارد،ًالوالياتًالمتحدةًاألمريكية.

ً
عضوًمجلسًإدارةًمصرفًليبياً.2006ًالعالميًوالتنميةًبمعهدًبروكنجزًمنذًعامًًبرنامجًاالقتصادًفيزميلًأولً

ً ًعام ًمن2012ًالمركزيًمنذ ًالفترة ًخالل ً"ِصلتك" ًشغلًسابقا ًمنصبًالرئيسًالتنفيذيًلمؤسسة الى2011ًً.
الحكوميةًبينًاألعوام2015ً وعملًفيًجامعةًجورجتاون2010ًو2006ً،ًوهوًالعميدًالمؤسسًلكليةًدبيًلإلدارًة .ً

كمحاضرًفيًاالقتصادًبمعهدًإدموندًوولشًللعالقاتًالخارجيةًوفيًمقعد2006ًًالىًعام1998ًًبواشنطنًمنًعامً
الشيخًالصباحًللدراساتًالعربيةًبمركزًالدراساتًالعربيةًالمعاصرة.ًوتشملًخبرتهًفيًالسياساتًالعملًكخبيرً

ًاألو ًالشرق ًالخبراءًاقتصاديًبإدارتي ًبمكتبًكبير ًاقتصاديًزائر ًالدوليًوكخبير ًالنقد ًبصندوق ًوأفريقيا سط
بالبنكًالدوليًبينًعاميً الشرقًاألوسطًوشمالًأفريقيًا وكمستشارًأولًلمشروع2005ًًو2002ًاالقتصاديينًلمنطقًة

فيًالفترًة وقدًانضمًالدكتورًيوسفًإلىًعضويةًمجلسًإدار2005-2004األلفيةًباألممًالمتحدًة المؤسسةًالعربيةًً. ًة
ًسنةًفيًالميدانًالمصرفيًوالمالي.20ًويتمتعًبخبرةًتزيدًعن2015ًًالمصرفيةًش.م.ب.ًفيًشهرًفبرايرً

ً



 

 

  علي األشهبالسيد 
ًماجستيرًفيًاالقتصادًمنًالكليةًاالكاديميةًالعليا،ًطرابلس.

ً
عدةًمواقعًفيًمصرفًمديرًادارةًاألسواقًالماليةًوعضوًلجنةًاالستثمارًفيًمصرفًليبياًالمركزي.ً  ً شغلًسابقا

ًإدارةً ًفي ًاالستثمارية ًالمحفظة ًمدير ًالمالية، ًاألسواق ًادارة ًفي ًاالستثمار ًنائبًمدير ًبينها ًالمركزيًمن ليبيا
االحتياطيًالنقدي،ًوالرئيسًالمساعدًالدارةًالعملياتًالمصرفية.ًوكانًالسيدًعليًاألشهبًقدًالتحقًبمصرفًليبياً

فيًميدانًاألسواقًالماليةًوأسواقًالنقد.20ًتعًبخبرةًتزيدًعنًويتم1996ًالمركزيًعامً  ً ًعاما
ً

 دولة الكويت:-مرشحو الهيئة العامة لالستثمار (ب
ً

 السيد خالد عبدالعزيز الحسون 
ًجامعةًالكويتًً–بكالوريوسًإدارةًأعمالً)تسويق(ً

ً
مديرًإدارةًالعقارًبالهيئةًمنذًعامًويشغلًمنصب1986ًًموظفًفيًالهيئةًالعامةًلإلستثمارًبدولةًالكويتًمنذًعامً

مجلسًإدارةًشركةًالمشروعاتًالسياحيةكماًً.حتىًتاريخه2006ً  ً وقدًشغلًمنصبًً.بدولةًالكويتًيرأسًحاليا
الشركةًالعربيةًلإلستثمارًًومنًبينهاعضوًمجلسًإدارةًعدةًشركاتًفيًالسابقًوذلكًممثالًُللهيئةًالعامةًلإلستثمارً

(،2012ً-2004المجموعةًالمغربيةًالكويتيةًللتنميةً)(،2017ً-2007ويلًالكويتيً)(،ًبيتًالتم2012-2018)
(،2001ً-1999الشركةًالكويتيةًلتطويرًالمشروعاتًالصغيرةً)ً(،2007-2001شركةًنقلًوتجارةًالمواشيً)

(ً ًالعقارية ًللتنمية ًالكويتية ًالمصرية ً)2007-1999الشركة ًلإلستثمار ًالكويتي ًالجزائري ًالصندوق ،)1999-
-1996شركةًالمنتجاتًالزراعيةًالغذائيةًالكويتيةً)ً(،2000-1998الشركةًالعربيةًللصناعةًوالتعدينً)ً(،2000
ً.(1997-1996شركةًالتمدينًالعقاريةً)و(،2000ً

ً
 السيد محمد عبدالرضا سليم 

 تخصصًتمويلًمنًجامعةًالكويتًً–عمالًابكالوريوسًإدارةً
 

،ًوعضوًمجلسًاإلدارةًورئيسًلجنة2006ًفيًالهيئةًالعامةًلالستثمارًمنذًعامًيعملًبوظيفةًمديرًإدارةًالخزانةً
وقدًتقلدًعدةًمناصبًمنًخاللًعضويتهًفيًالعديدًمنًمجالسًً.2016التدقيقًفيًبنكًوربةً)الكويت(ًمنذًعامًً

لشركةًالكويتيةًافيًالكويتًإدارةًًالشركاتً)رئاسةًمجلسًاإلدارة،ًورئاسةًلجانًاالستثمارًوالتدقيق(ًومنًبينهاً
ً–،ًاألجيالًالقابضةًالكويتيةوالمخابزًمطاحنًالدقيقًًلالستثمار،ًالخليجيةًلحفظًاألوراقًالمالية،ًالعقاريةًالقابضة،

ً ًالعقارية ًللتنمية ًالكويتية ًالمصرية ،ً ًالبيضاء ًوالمؤتمراتًً-الدار ًالسياحة ًتونسً–القاهرة، ًاليمنيةًو، الكويتية
،ًكًفيًالعديدًمنًالدوراتًالنظريةًوالعمليةًمعًأهمًالبنوكًوالمؤسساتًالماليةًالعالميةكماًشارصنعاء.ًً–العقاريةً

فيًالمجالًالماليًواالستثماري.30ًويتمتعًبخبرهًتزيدًعنً  ً ًعاما

ً
 المرشحون من قبل شريحة الجمهور من المكتتبين ًثانياً:

ً
  الدكتور أنور علي المضف

الوالياتًً–دكتوراهًفيًالتمويل،ًكليةًبيترًدروكرًللدراساتًالعليا،ًإدارةًاألعمال،ًجامعةًكليرمونتًكاليفورنياً
ًالمتحدةًاألمريكية.

ً
المناصبًالتالية:ًرئيسًمجلسًاإلدارةًوالرئيسًالتنفيذيًلشركةًالرازيًالقابضة،ًرئيسًمجلسًإدارةً  ً يشغلًحاليا

(،ًرئيسًمجلسًإدارةًالبنكًاألهليًالمتحدBanco ABC Brasilًفيًالبرازيلً)بنكًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةً

الكويت،ًرئيسًمجلسًإدارةًشركةًسماًالتعليمية،ًعضوًمجلسًالمحافظينًفيًمعهدًأوكسفوردًلدراساتًالطاقة.ً
الكويتًتخصصًالتمويلًواإلستثمارً جامعًة اإلداريًة العلوًم فيًكليًة والمؤسساتًالدكتورًأنورًالمضفًكانًمحاضراً 



 

 

لمجلسًإدارةًبنكًآسياًالدوليًفيًهونغًكونغ،ًعضوًمجلسًإدارةًفيًالمؤسسةًالعامةً  ً رئيسا  ً المالية،ًوعملًسابقا
فيًفريقًالعملً للتأميناتًاإلجتماعية،ًمستشارًللجنةًالشؤونًالماليةًواإلقتصاديةًفيًمجلسًاألمةًالكويتي،ًعضواً 

ًًاإلقتصاديًلمواجهةًآثارًإنعكاساتًاألزمة ًالكويتيًفيًعام ًنائبًرئيسًمجلس2008ًالعالميةًعلىًاإلقتصاد ،
اإلدارةًفيًشركةًالمالًلإلستثمار،ًوعضوًمجلسًإدارةًالبنكًاألهليًالكويتيًوعضوًمجلسًإدارةًالهيئةًالعامةً

تزيدً،ًويمتلكًخبرة1999ًللتعليمًالتطبيقيًوالتدريب.ًإنضمًإلىًمجلسًإدارةًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًفيًعامً
فيًمجاليًالتمويلًوالعملًالمصرفي.21ًًًعنً  ً ًعاما

 
 الدكتور يوسف عبدهللا العوضي 

بكالوريوسًفيًعلومًاالقتصادًمنًالجامعةًاألميركيةًفيًبيروت،ًلبنان،ًودبلومًالدراساتًالعلياًفيًالتخطيطًالماليً
فيً وشهادتيًالماجستيرًوالدكتوراًه العربيًللتخطيطًفيًالكويتً، الوالياتًمنًالمعهًد منًجامعةًكولورادوً، االقتصاًد

ً.المتحدةًاألمريكية
ً

بنكًًلالستشاراتًفيًالكويت،ًوهوًأيضا ًعضوًمجلسًإدارةYAAًيشغلًحاليا ًمنصبًالرئيسًالتنفيذيًلمكتبً

ًالعربيةًالمصرفيةًالدوليًبيًإلًسي ًالمتحدةًالمؤسسة ًفيًالمملكة ًالعربيةًًورئيس، ًبنكًالمؤسسة مجلسًإدارة
منصبًفيًةًالمصرفي وقدًشغلًالدكتورًالعوضيًسابقًا شركةًالصناديقًالدوليةًفيديليتيً. مصرًوعضوًمجلسًإدارًة

الرئيسًالتنفيذيًلبنكًالخليجًفيًالكويت،ًكماًشغلًمنصبًالرئيسًوالمديرًالتنفيذيًلمكتبًاالستثمارًالكويتي،ً
والمجلس فيًالمجلسًاالستشاريًالدوليًلبنكًجولدمانًساكسً، وعضًو باإلضافةًًلندنً، األعلىًللتخطيطًفيًالكويتً،

2005ًإلىًعضويتهًفيًعددًمنًمجالسًإدارةًمؤسساتًالقطاعًالعامًوالخاصًإقليمياًودوليا.ًتمًمنحهًفيًينايرًعامً
لقبًفخريًمنًاإلمبراطوريةًالبريطانيةًبرتبةًفارسًقائد.ًوانضمًإلىًمجلسًإدارةًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةً

فيًمارسًعاًم تتجاوز2010ًش.م.بً. معًخبرًة االستثمار.40ًًً، وإدارًة الدوليًة والماليًة فيًاألعمالًالمصرفيًة  ً ًعاما
ً

  بشير عمر  السيد
حاصلًعلىًدرجةًالبكالوريوسًفيًالمحاسبةًمنًجامعةًبنغازيًبليبياًودرجةًالماجستيرًفيًاإلدارةًالماليةًمنً

ًجامعةًهلًبالمملكةًالمتحدة.ًً
ً

مجلسًإدارةًًنائبًرئيسيشغلًالسيدًبشيرًعمرًمنصبًالمديرًالعامًللمحفظةًاالستثماريةًطويلةًاألجل،ًوهوًأيضاً
ً ليبياًالقابضة.ً-شركةًباكعضوًمجلسًادارةًاألردنًوفيًبنكًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةً وشغلًالسيدًعمرًسابقا

ًمجلس ًالليبيةًعضوية ًالمصرفًالليبيًالخارجيًوالشركة ًإلىًً.لالستثماراتًالخارجيةًإدارة ًعمر ًالسيد انضم
25ًويتمتعًبخبرةًتفوق2014ًًعضويةًمجلسًإدارةًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًش.ًم.ًب.ًفيًشهرًمارسًعامً

منًالعملًفيًمجالًالمصارفًواالستثمارًوالتمويل.  ً  عاما
 

 الدكتور فاروق العقدة 
تصادًالتطبيقيًمنًمدرسةًوارتونًفيًجامعةًبنسلفانياًودرجةًحاصلًعلىًدرجةًالدكتوراهًفيًإدارةًاألعمالًواالق

الماجستيرًفيًالتمويلًمنًنفسًالجامعة،ًوقبلهاًحصلًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالمحاسبةً)معًمرتبةًالشرف(ًمنً
ًجامعةًالقاهرةًودرجةًالبكالوريوسًفيًالمحاسبةًمنًجامعةًعينًشمس.

لمجلسًإدارةًالبنكًالمركزيًالمصريًورئيساًلمجلسًإدارةًعملًالدكتورًفاروقًالعقدةًفيًالسابقًمحافظ  ً ورئيسا  ً ا
البنكًاألهليًالمصري.ًكماًشغلًمنصبًنائبًالرئيسًالتنفيذيًلبنكًأوفًنيويوركً)الوالياتًالمتحدة(.ًوهوًرئيسً

يذيًالتحادًمجلسًإدارةًغيرًتنفيذيًللبنكًاألهليًالمصريً)المملكةًالمتحدة(ًالمحدودًورئيسًمجلسًإدارةًغيرًتنف
بمجلسًإدارةًشركةًمصرًللطيران.ًانضمًالدكتورًالعقدةًإلىًسابقًالمصارفًالعربيةًالفرنسيةً)يوباف(ًوعضوً

35ًويتمتعًبخبرةًتزيدًعن2014ًًعضويةًمجلسًإدارةًالمؤسسةًالعربيةًالمصرفيةًش.ًم.ًب.ًفيًشهرًمايوًعامً
منًالعملًفيًقطاعًالمصارفًوالتمويل.  ً  عاما

ً


