
السيد الصديق عمر الكبير (‡>|<) 
رئيس مجلس اإلدارة

ماجستير في إدارة األعمال وماجستير في المحاسبة العامة، جامعة 
هارتفورد، كونيتيكت، الواليات المتحدة األمريكية.

محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة 
العربية المصرفية الدولي بي إل سي في المملكة المتحدة. شغل 
العربية  المؤسسة  لبنك  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  سابقًا 
مجلس  ورئيس  المتحدة  المملكة  سي،  إل  بي  الدولي  المصرفية 
من  عددًا  شغل  كما  ليبيا.  األمة،  لمصرف  العام  والمدير  اإلدارة 
المناصب في البنوك والمؤسسات المالية األخرى بما فيها منصب 
المصرفية-الجزائر  العربية  المؤسسة  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
والرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية-تونس وعضو 
مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية. انضم إلى مجلس إدارة 
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. في ديسمبر ٢٠١١ مع ما يزيد 

على ٣٥ عامًا من الخبرة في الشؤون المالية والقطاع المصرفي.

السيد هالل مشاري المطيري (‡>|<)
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بكالوريوس في االقتصاد من جامعة اإلسكندرية – مصر.

عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة لالستثمار 
بالكويت سابقًا (١٩٩٧-٢٠١٧)، وعضو مجلس إدارة بنك المؤسسة 
العربية المصرفية الدولي بي إل سي في المملكة المتحدة سابقًا. 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  منصب  الماضي  في  شغل  قد  وكان 
إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزير التجارة والصناعة في دولة 
الكويت، ومدير عام الشركة الكويتية لالستثمار والشركة الكويتية 
المصرفية  العربية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  وهو  للمقاصة، 
في  عامًا   ٣٥ على  تزيد  بخبرة  ويتمتع   ،٢٠٠١ العام  منذ  ش.م.ب. 

مجالي التجارة والقطاع المالي.

السيد عبدالله سعود الحميضي ( ج د‡>|<)
عضو مجلس اإلدارة  

ماجستير في العلوم من الجامعة األمريكية في بيروت.

التسهيالت  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 
العامة  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  الكويت،   – التجارية 
للتأمينات االجتماعية ورئيس لجنة االستثمار، وعضو مجلس إدارة 
فرست ناشونال بنك ش.م.ل.لبنان. وهو أيضًا عضو مجلس اإلدارة 
ونائب  الكويت،  وصناعة  تجارة  غرفة  في  الفخري  الخزانة  ورئيس 
بي  الدولي  المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  إدارة  مجلس  رئيس 
انفستكورب. بنك  إدارة  مجلس  وعضو  المتحدة،  سي،المملكة  إل 

وشغل سابقًا عضوية مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة 
العامة لالستثمار – الكويت. انضم لعضوية مجلس إدارة المؤسسة 
تزيد  خبرة  يحمل  وهو   ٢٠٠١ العام  في  ش.م.ب.  المصرفية  العربية 

على ٣٠ عامًا في العمل المصرفي واالستثماري.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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الدكتور أنور علي المضف (أ ب د ‡§ ) 
عضو مجلس اإلدارة  

دكتوراه في التمويل، كلية بيتر دروكر للدراسات العليا، إدارة األعمال، 
جامعة كليرمونت، كاليفورنيا – الواليات المتحدة األمريكية.

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  التالية:  المناصب  حاليًا  يشغل 
بنك  إدارة  مجلس  رئيس  القابضة،  الرازي  لشركة  التنفيذي 
 ،(Banco ABC Brasil) البرازيل  في  المصرفية  العربية  المؤسسة 
مجلس  رئيس  الكويت،  المتحد  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس 
معهد  في  المحافظين  مجلس  عضو  التعليمية،  سما  شركة  إدارة 
أوكسفورد لدراسات الطاقة. الدكتور أنور المضف كان محاضرًا في 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت تخصص التمويل واإلستثمار 
والمؤسسات المالية، وعمل سابقًا رئيسًا لمجلس إدارة بنك آسيا 
الدولي في هونغ كونغ، عضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية، مستشار للجنة الشؤون المالية واإلقتصادية 
اإلقتصادي  العمل  فريق  في  عضوًا  الكويتي،  األمة  مجلس  في 
لمواجهة آثار إنعكاسات األزمة العالمية على اإلقتصاد الكويتي في 
عام ٢٠٠٨، نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة المال لإلستثمار، 
إدارة  مجلس  وعضو  الكويتي  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  وعضو 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. إنضم إلى مجلس إدارة 
المؤسسة العربية المصرفية في عام ١٩٩٩، ويمتلك خبرة تزيد عن 

٢١ عامًا في مجالي التمويل والعمل المصرفي.

الدكتور يوسف عبدالله العوضي (أ ب ج ‡ §)
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس في علوم االقتصاد من الجامعة األميركية في بيروت، 
المعهد  من  المالي  التخطيط  في  العليا  الدراسات  ودبلوم  لبنان، 
العربي للتخطيط في الكويت، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في 

االقتصاد من جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية.

لالستشارات   YAA لمكتب  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  يشغل 
في الكويت، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية 
المصرفية الدولي بي إل سي في المملكة المتحدة، ونائب رئيس 
وعضو  مصر  في  المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  إدارة  مجلس 
شغل  وقد  فيديليتي.  الدولية  الصناديق  شركة  إدارة  مجلس 
الخليج  لبنك  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابقا  العوضي  الدكتور 
في الكويت، كما شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمكتب 
االستثمار الكويتي، لندن، وعضو في المجلس االستشاري الدولي 
لبنك جولدمان ساكس، والمجلس األعلى للتخطيط في الكويت، 
مؤسسات  إدارة  مجالس  من  عدد  في  عضويته  إلى  باإلضافة 
القطاع العام والخاص إقليميا ودوليا.  تم منحه في يناير عام ٢٠٠٥ 
وانضم  قائد.  فارس  برتبة  البريطانية  اإلمبراطورية  من  فخري  لقب 
إلى مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. في مارس 
عام ٢٠١٠، مع خبرة تتجاوز ٤٠ عامًا في األعمال المصرفية والمالية 

الدولية وإدارة االستثمار. 

الدكتور طارق يوسف (أ ‡>|<) 
عضو مجلس اإلدارة

دكتواره في االقتصاد، جامعة هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية.

عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي منذ عام ٢٠١٢ وزميل أول 
الرئيس  منصب  سابقًا  شغل   .٢٠٠٦ عام  بروكنجزمنذ  معهد  في 
وهو   ،٢٠١٥ الى   ٢٠١١ من  الفترة  خالل  ”ِصلتك“  التنفيذيلمؤسسة 
 ٢٠٠٦ األعوام  الحكوميةبين  لإلدارة  دبي  لكلية  المؤسس  العميد 
و٢٠١٠. وعمل في جامعة جورجتاون بواشنطن من عام ١٩٩٨ الى 
عام ٢٠٠٦ كمحاضر في االقتصاد بمعهد إدموند وولش للعالقات 
بمركز  العربية  للدراسات  الصباح  الشيخ  مقعد  وفي  الخارجية 
العمل  السياسات  في  خبرته  وتشمل  المعاصرة.  العربية  الدراسات 
النقد  بصندوق  وأفريقيا  األوسط  الشرق  بإدارتي  اقتصادي  كخبير 
االقتصاديين  الخبراء  كبير  بمكتب  زائر  اقتصادي  وكخبير  الدولي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بين عامي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٥ وكمستشار أول لمشروع األلفية باألمم المتحدة في 
الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وقد انضم الدكتور يوسف إلى عضوية مجلس 
 ٢٠١٥ فبراير  شهر  ش.م.ب.في  المصرفية  العربية  المؤسسة  إدارة 

ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ سنة في الميدان المصرفي والمالي.

السيد بشير عمر (أ ب د ‡§ ) 
عضو مجلس اإلدارة

بنغازي  جامعة  من  المحاسبة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
بليبيا ودرجة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة هل بالمملكة 

المتحدة.  

يشغل السيد بشير عمر منصب المدير العام للمحفظة االستثمارية 
طويلة األجل، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة 
العربية المصرفية في األردن، وعضو بمجلس إدارة المصرف الليبي 
باك-ليبيا  وشركة  الخارجية  لالستثمارات  الليبية  والشركة  الخارجي 
المؤسسة  إدارة  مجلس  عضوية  إلى  عمر  السيد  انضم  القابضة. 
العربية المصرفية ش.م.ب. في شهر مارس عام ٢٠١٤ ويتمتع بخبرة 
تفوق ٢٥ عامًا من العمل في مجال المصارف واالستثمار والتمويل.
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عضو لجنة التدقيق أ 
عضو لجنة المخاطر ب 

عضو لجنة الحكم المؤسسي ج 
عضو لجنة التعيينات والمزايا  د 

عضو غير إداري  ‡
عضو مستقل  §

عضو غير مستقل  >|<

الدكتور فاروق العقدة ( ج‡ § )
عضو مجلس اإلدارة

حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال واالقتصاد التطبيقي 
في  الماجستير  ودرجة  بنسلفانيا  جامعة  في  وارتون  مدرسة  من 
الماجستير  درجة  على  حصل  وقبلها  الجامعة،  نفس  من  التمويل 
ودرجة  القاهرة  جامعة  من  الشرف)  مرتبة  (مع  المحاسبة  في 

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس.

عمل الدكتور فاروق العقدة في السابق محافظًا ورئيسًا لمجلس 
األهلي  البنك  إدارة  لمجلس  ورئيسا  المصري  المركزي  البنك  إدارة 
أوف  لبنك  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  شغل  كما  المصري. 
نيويورك (الواليات المتحدة). وهو رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي 
للبنك األهلي المصري (المملكة المتحدة) المحدود ورئيس مجلس 
إدارة غير تنفيذي التحاد المصارف العربية الفرنسية (يوباف) وعضو 
سابق بمجلس إدارة شركة مصر للطيران. انضم الدكتور العقدة إلى 
في  ش.م.ب.  المصرفية  العربية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضوية 
شهر مايو عام ٢٠١٤ ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٥ عامًا من العمل في 

قطاع المصارف والتمويل.

السيد أحمد الفرجاني ( ب‡>|<)
عضو مجلس اإلدارة

الغربي،  الجبل  جامعة  المحاسبة،  كلية  المحاسبة،  في  بكالوريوس 
ليبيا، ١٩٨٨.

مدير إدارة المخاطر في مصرف ليبيا المركزي منذ عام ٢٠١٥. وقد 
نائب  مثل  المركزي  ليبيا  مصرف  في  مناصب  عدة  سابقًا  شغل 
مدير إدارة األسواق المالية من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٥، مساعد 
عام  من  الفترة  خالل  المخاطر  لشؤون  االحتياطيات  إدارة  مدير 
في  الخزانة  لشؤون  االحتياطيات  إدارة  مدير  مساعد   ،٢٠٠٩-٢٠١٣
في  أول  ومتداول   ،٢٠٠٦-٢٠٠٩ األعوام  بين  االحتياطيات  قسم 
الفرجاني  السيد  وكان   .٢٠٠٢-٢٠٠٦ من  واالستثمار  المحاسبة  إدارة 
قد بدأ حياته المهنية في إدارة المحاسبة واالستثمار في مصرف 
ليبيا المركزي عام ١٩٩٤ كمحاسب ثم كمتداول. وهو يتمتع بخبرة 
مصرفية تزيد عن ٢٠ عامًا، وقد انضم الى مجلس إدارة المؤسسة 

العربية المصرفية (ش.م.ب.) عام ٢٠١٦.


