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السيد / عصام الصقر  )الرئيس التنفيذي للمجموعة(

انضــم الســيد/ عصــام الصقــر إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1978 ويشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس 2014. كمــا يشــغل 
عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى املجموعــة. 

ويشــغل الســيد/ الصقــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي - مصــر. ويشــغل أيضــاً عضويــة مجلــس إدارة كل مــن بنــك الكويــت الوطنــي 
)الدولــي( - اململكــة املتحــدة, إن بــي كــي بروبيرتيــز - جيرســي, إن بــي كــي ترســتيز - جيرســي وكذلــك شــركة إن أي جــي اآلســيوية لالســتثمار.

السيد/ الصقر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا للبوليتكنيك في الواليات املتحدة األمريكية.

السيدة/ شيخة البحر  )نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة(

انضمــت الســيدة/ شــيخة البحــر إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 19٧٧, وتشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس 2014. كمــا 
تشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى املجموعــة. 

وتــرأس الســيدة/ البحــر مجلــس إدارة شــركة الوطنــي لالســتثمار ومجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي - لبنــان, وتشــغل عضويــة مجلــس إدارة كل مــن 
بنــك الكويــت الوطنــي )الدولــي( - اململكــة املتحــدة ومجلــس إدارة شــركة بنــك الكويــت الوطنــي العامليــة إلدارة األصــول والبنــك التركــي - تركيــا. كمــا تشــغل 
أيضــاً عضويــة مجلــس إدارة مجموعــة زيــن - الكويــت. لــدى الســيدة/ شــيخة خبــرات عميقــة فــي مجــاالت اخلصخصــة, ومتويــل املشــاريع, واخلدمــات 

االستشــارية, والشــؤون املتعلقــة بالســندات, ومتويــل املشــاريع بنظــام B.O.T, وعمليــات اإلصــدار األولــي, وكذلــك شــهادات اإليــداع الدوليــة.
ــت, كمــا حضــرت برامــج متخصصــة فــي جامعــة  ــة الكوي ــي مــن جامع ــوم التســويق الدول ــوس فــي عل ــى درجــة البكالوري ــة عل الســيدة/ البحــر حاصل

هارفــرد, جامعــة ســتانفورد وجامعــة دوق.

السيد/صالح الفليج )الرئيس التنفيذي - الكويت(

انضــم الســيد/ صــالح الفليــج الــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1985, ويشــغل حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك الكويــت الوطنــي- الكويــت. كمــا يشــغل 
عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

ويشغل السيد/ الفليج عضوية كل من مجلس إدارة شركة الوطني لالستثمار وشركة الوطني للوساطة املالية.
ــر العــام  شــغل الســيد صــالح منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الوطنــي لالســتثمار خــالل األعــوام )2007-2014( كمــا شــغل ســابقاً منصــب املدي

ــدى بنــك الكويــت الوطنــي. ــة واالســتثمار ل ملجموعــة اخلزان
تخــرج الســيد/ الفليــج مــن جامعــة ميامــي حيــث حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة, وكذلــك املاجســتير فــي إدارة االعمــال. كمــا 

شــارك فــي العديــد مــن برامــج املــدراء التنفيذيــني فــي جامعــة هارفــرد وجامعــة ســتانفورد وجامعــة دوق.

السيد/ سليمان براك املرزوق ) مدير عام - مجموعة اخلزانة(

انضــم الســيد/ ســليمان املــرزوق إلــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي وحتديــداً فــي مجموعــة اخلزانــة فــي العــام 2002 حيــث تــدرج فــي العديــد مــن 
املناصــب ضمــن مجموعــة اخلزانــة لينتقــل بعــد ذلــك للعمــل كمديــر إلدارة العمليــات اخلارجيــة لــدى بنــك الكويــت املركــزي خــالل األعــوام )2012 - 

2015( ليعــود بعــد ذلــك ويــرأس مجموعــة اخلزانــة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي.
 ولــدى الســيد/ ســليمان اخلبــرة الواســعة فــي مجــال االســتثمار وإدارة الثــروات باإلضافــة إلــى خبراتــه فــي مجــال اخلزانــة والعمليــات املصرفيــة, كمــا 

شــغل الســيد/ ســليمان عضويــات مجالــس اإلدارة فــي العديــد مــن البنــوك والشــركات العاملــة فــي الكويــت. 
 السيد/ سليمان حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية بورتالند في الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد/ جورج ريشاني )مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة(

انضــم الســيد/ جــورج ريشــاني إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1987 ويشــغل منصــب رئيــس مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة منــذ 2012. 
كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وتشــتمل مناصــب الســيد/ ريشــاني الســابقة فــي البنــك مديــر عــام اخلزانــة للمجموعــة ورئيــس إدارة األصــول واخلصــوم, ولديــه خبــرة عميقــة فــي 
إدارة اخلزانــة, الســيولة واألمــوال, امليزانيــة وإدارة مخاطــر الســوق )مخاطــر حتويــل العمــالت ومخاطــر نســبة الفائــدة( باإلضافــة إلــى إدارة االســتثمار 

وأســواق املــال وكذلــك خبــرات واســعة فــي األســواق العامليــة للدخــل الثابــت. 
ــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة  ــروت, كمــا حصــل عل ــة فــي بي ــوم مــن اجلامعــة األمريكي ــوس فــي العل ــى درجــة البكالوري حصــل الســيد/ ريشــاني عل
األعمــال والتمويــل بامتيــاز مــن جامعــة لنــدن لألعمــال. كمــا شــارك فــي العديــد مــن برامــج املــدراء التنفيذيــني فــي جامعــة هارفــرد, وجامعــة ســتانفورد 

وجامعــة دوق.

السيد/ جيم ميرفي )مدير عام - املجموعة املالية(

انضــم الســيد/ جيــم ميرفــي إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1999 ويشــغل منصــب مديــر املجموعــة املاليــة منــذ 2010, كمــا يشــغل عضويــة العديــد 
مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

قبــل انضمامــه لبنــك الكويــت الوطنــي عمــل الســيد/ ميرفــي كرئيــس للمحاســبة اإلداريــة فــي إيرلنــدا واململكــة املتحــدة لــدى أحــد البنــوك الرائــدة فــي 
إيرلنــدا, ولديــه خبــرات, واســعة فــي التمويــل والقطــاع املصرفــي. 

الســيد/ ميرفــي حاصــل علــى شــهادة محاســب إداري معتمــد مــن اململكــة املتحــدة وســكرتير معتمــد مــن اململكــة املتحــدة وحاصــل علــى مؤهــل فــي 
مجــال التســويق مــن إيرلنــدا. 

السيد/ باركسون شوجن  )مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر( 

انضــم الســيد/ باركســون شــوجن إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1993, ويشــغل منصــب رئيــس إدارة املخاطــر للمجموعــة منــذ 2008. وهــو رئيــس أو 
عضــو فــي العديــد مــن اللجــان اإلشــرافية اإلداريــة فــي البنــك.

لدى السيد/ شوجن خبرات واسعة في اخلدمات املصرفية التجارية واالستثمارية ومتويل الشركات والقروض املشتركة.
ــز فــي اململكــة املتحــدة, وكذلــك ماجســتير فــي إدارة  ــاز مــن جامعــة ويل ــوم االقتصــاد بامتي ــى درجــة البكالوريــوس فــي عل الســيد/ شــوجن حاصــل عل

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــون - جامعــة بنســلفينيا بالوالي ــل مــن وارت االعمــال تخصــص متوي

السيد/ مصطفى اجلندي )مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احمللية( 

انضــم الســيد/ مصطفــى اجلنــدي إلــى البنــك فــي 19٧9, ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات احملليــة منــذ 2013, 
كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة وجلــان االئتمــان لــدى البنــك.

ولدى السيد/ اجلندي خبرة واسعة في جميع مجاالت التمويل وإدارة اخلدمات املصرفية للشركات.
الســيد/ اجلنــدي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي احملاســبة مــن جامعــة عــني شــمس - مصــر, كمــا حضــر دورات تدريبيــة مكثفــة ومؤمتــرات عــدة 

لــدى جامعــة لنــدن لألعمــال وجامعــة هارفــرد.
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السيد/ براديب هاندا )مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري(

انضــم الســيد/ براديــب هانــدا إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 1980 ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات األجنبيــة 
والتمويــل التجــاري منــذ 2012, كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وتشــمل مناصبــه الســابقة فــي بنــك الكويــت الوطنــي مســاعد مديــر عــام ومديــر التنفيــذي ومديــر أول ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات, ولديــه 
خبــرة واســعة تتجــاوز الثالثــون عامــاً فــي مجــال الشــركات األجنبيــة والنفــط والتمويــل التجــاري. 

السيد/ هاندا حاصل على درجة املاجستير من جامعة دلهي في الهند.

السيد / سوريش باجباي )مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية(

انضــم الســيد/ ســوريش باجبــاي إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 2016. ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية كمــا 
يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وقبــل منصبــه احلالــي, شــغل منصــب رئيــس مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للتجزئــة, والعضــو املنتــدب ورئيــس مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة العامليــة 
ومدفوعــات الشــركات, والرئيــس اإلقليمــي لقطــاع خدمــات العمــالء وذلــك فــي أحــد البنــوك اإلقليميــة فــي قطــر وأحــد البنــوك العامليــة فــي لنــدن 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة. ولديــه خبــرة طويلــة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية وخدمــات التجزئــة, املدفوعــات املصرفيــة, املنتجــات 

املصرفيــة والعمليــات االئتمانيــة واملخاطــر. 
الســيد/ ســوريش باجبــاي حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال مــن معهــد جامنــال باجــا لــإدارة فــي الهنــد, وكذلــك درجــة البكالوريــوس 

فــي الهندســة اإللكترونيــة مــن جامعــة باجنلــور فــي الهنــد. 

السيد/ مالك خليفة )مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة(

انضــم الســيد/ مالــك خليفــة للعمــل فــي البنــك فــي 2005 ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة منــذ 2008, كمــا يشــغل 
عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك. 

قبــل منصبــه احلالــي شــغل الســيد/ خليفــة منصــب املديــر التنفيــذي للخدمــات املصرفيــة اخلاصــة لــدى املكتــب التمثيلــي ألحــد البنــوك األميركيــة فــي لبنــان, 
ولديــه خبــرة واســعة تتجــاوز 32 عامــاً فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة وأســواق املــال فــي الشــرق األوســط ومنطقــة اخلليــج.

السيد/ خليفة حاصل على درجة املاجستير في العلوم االقتصادية من جامعة سانت جوزيف في لبنان. 

السيد/ عماد العبالني )مدير عام - مجموعة املوارد البشرية(

انضــم الســيد/ عمــاد أحمــد العبالنــي لبنــك الكويــت الوطنــي فــي مــارس عــام 2003 وقــد شــغل مؤخــراً منصــب مديــر عــام - مجموعــة املــوارد البشــرية  
فــي العــام 2014  كمــا أنــه عضــو فــي العديــد مــن اللجــان اإلداريــة  لــدى البنــك.

وتشــتمل مناصبــه الســابقة فــي البنــك: نائــب مديــر عــام فــي املــوارد البشــرية - الكويــت,و مســاعد  مديــر عــام إدارة التعيينــات والعمليــات فــي املــوارد 
البشــرية فــي البنــك الكويــت الوطنــي, ولديــه أكثــر مــن 24 ســنة خبــرة واســعة فــي مجــال املــوارد البشــرية.

الســيد/ عمــاد حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي إدارة االعمــال مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت )لبنــان( وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
علــم النفــس التربــوي مــن جامعــة الكويــت.
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السيد/ دميتريوس كوكوسوليس )مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات( 

انضــم الســيد/ دميتريــوس كوكوســوليس إلــى البنــك فــي 2013 ليشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة العمليــات, ومنــذ أغســطس 2014 يشــغل أيضــاً 
مديــر عــام مجموعــة تقنيــة املعلومــات, كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وقبــل منصبــه احلالــي شــغل منصــب رئيــس ونائــب لرئيــس إداراة العمليــات, ورئيــس العمليــات خلدمــات التمويــل الدولــي لألفــراد, ونائــب رئيــس ومديــر 
للخدمــات املصرفيــة لألفــراد وعمليــات بطاقــات االئتمــان, وذلــك فــي العديــد مــن البنــوك احملليــة والدوليــة فــي جنــوب وشــرق أوروبــا. ولديــه خبــرة 
واســعة فــي مجــال إدارة العمليــات, التحليــل والتخطيــط املالــي, إدارة املشــاريع وتأســيس وظيفــة العمليــات, وأنشــطة االندمــاج واالســتحواذ وإعــادة 

الهيكلــة.
الســيد/ كوكوســوليس حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال بدرجــة فــي التمويــل مــن جامعــة ديبــول فــي شــيكاغو, فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة, 

وكذلــك درجــة البكالوريــوس فــي علــوم االقتصــاد مــن جامعــة روتشســتر فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

السيد/ كارل إينجر )رئيس مجموعة التدقيق الداخلي(

انضم السيد/ كارل إينجر إلى البنك في 2009 ويشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ 2012. 
وتشــمل مناصبــه الســابقة نائــب رئيــس التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وكذلــك رئيســاً للتدقيــق الداخلــي لــدى أحــد البنــوك اإلقليميــة فــي البحريــن. 
ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي فــي القطاعــات املصرفيــة الدوليــة, والتدقيــق اخلارجــي, وكذلــك اخلدمــات االستشــارية فــي اململكــة 

املتحــدة. 
السيد/ إينجر حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سترتكاليد في اململكة املتحدة.

الدكتور/ سليمان عبد املجيد )املستشار القانوني العام - رئيس مجموعة الشؤون القانونية( 

انضم الدكتور/ سليمان عبد املجيد إلى بنك الكويت الوطني في 2001 مستشاراً قانونياً عاماً ورئيساً للشؤون القانونية في البنك.
وقــد التحــق الدكتــور/ عبــد املجيــد بعــد تخرجــه بســلك القضــاء املصــري, كمــا تولــى التدريــس اجلامعــي. ومتتــد خبرتــه فــي العمــل القانونــي بالشــؤون 

القانونيــة لــدى البنــوك الكويتيــة لنحــو 32 عامــاً.
الدكتــور/ عبــد املجيــد حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي احلقــوق مــن جامعــة القاهــرة بأعلــى تقديــر مــع مرتبــة الشــرف, كمــا حصــل علــى جائــزة 

اجلمعيــة املصريــة للقانــون الدولــي, ولــه عــدة أبحــاث قانونيــة منشــورة. 

الدكتور/ إلياس بخعازي )كبير االقتصاديني للمجموعة( 

انضــم الدكتــور/ إليــاس بخعــازي إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي 2008 حيــث أصبــح كبيــر االقتصاديــني للمجموعــة فــي 2013, كمــا يشــغل منصــب 
رئيــس إدارة البحــوث االقتصاديــة للبنــك, ولديــه عضويــة فــي العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك. 

وقبــل توليــه منصبــه احلالــي, شــغل الدكتــور/ بخعــازي رئاســة البحــوث االقتصاديــة فــي البنــك. ولديــه خبــرة واســعة فــي التحليــل االقتصــادي وأســواق 
املــال ويشــمل ذلــك خبــرة تتجــاوز 20 عامــاً فــي األســواق األمريكيــة. 

ــوراه فــي  الدكتــور/ بخعــازي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت, وكذلــك درجــة املاجســتير والدكت
ــوس. ــة فــي لــوس أجنل ــا اجلنوبي االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورني
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عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفـيذي للمجموعة
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شيخة خالد البحر
نائب الرئيس التنفـيذي للمجموعة
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صالح يوسف الفليج
الرئيس التنفـيذي - الكويت
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سليمان براك املرزوق
نائب الرئيس التنفيذي - الكويت
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جورج ريشاني
مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية

والشركات التابعة
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جيم ميرفي
مدير عام - املجموعة املالية
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باركسون شوجن
مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر
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مصطفى اجلندي
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات 

16



براديب هاندا
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية, 

النفط والتمويل التجاري
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سوريش باجباي
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية
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مالك خليفه
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة
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عماد العبالني
مدير عام - مجموعة املوارد البشرية
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دمييتريوس كوكوسوليس
مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات
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كارل إينجر
رئيس مجموعة التدقيق الداخلي
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د. سليمان عبداملجيد
املستشار القانوني العام
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د. إلياس بخعازي
كبير االقتصاديني للمجموعة
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