
 

 فايدطارق 

 رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

 

 

نجح فايد منذ توليه رئاسة البنك في تحقيق زيادة غير مسبوقة في أرباح البنك والتى قفزت خالل الربع 

، وجاء ذلك بعد أن قاد فايد ثورة 2018% مقارنة بنفس الفترة من عام 200األول من العام الجاري بنحو 

ووصل .بتغيير العالمة التجارية وتطوير شامل للفروع وأيضا للخدمات المصرفية المقدمهتطوير في البنك بدأت 

.ووصلت قيمة الحصة التي سيطرحها في . %5بحجم العمالء الي اكثر من مليوني عميل بحصة سوقية تبلغ 

 .مليون دوالر  400البورصة بنحو 

ومجموعة  2008-2006العربي الدولي من  س مجموعة إدارة المخاطر بالمصرفيرئكعمل فايد 

التفتيش على إدارات االئتمان بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية )مجموعة سيتى بنك سابقاً( من 

، كما شغل منصب نائب الرئيس للتمويل واالستثمار لمنطقة اإلسكندرية والدلتا بسيتي بنك من 2004-2006

نصب يشغله قبل االنضمام لسيتي بنك هو مدير أول لقطاع التمويل واالستثمار كما أن آخر م 2000-2004

 .بالبنك المصري األمريكي

في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع  2008انضم فايد إلى البنك المركزي المصري عام 

ع أفضل الممارسات الرقابية المصرفي، وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة واإلشراف لتتماشى م

العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم اإلنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءا أساسيا من أدوات 

 .الرقابة االحترازية للبنك المركزي

شارك فايد خالل تلك الفترة في إعداد العديد من التعليمات الرقابية التي أسهمت بشكل كبير في الحد 

، كما قام بالعمل على إصدار 3اطر التي تعرض لها القطاع المصرفي وكذلك تطبيق مقررات بازل من المخ

 .2016أول تقرير لالستقرار المالي لجمهوية مصر العربية عام 

قام طارق فايد بتمثيل البنك المركزي المصري في العديد من المنظمات األقليمية والدولية مثل: برنامج 

التمويلي لمجموعة   (PTA) ية، فريق عمل االستقرار المالى بصندوق النقد العربي، بنكتمويل التجارة العرب

كما شارك في مفاوضات صندوق النقد  ، (IFSB) الكوميسا، اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية

 .الدولي

الخبرة فى شركة ، عضوية مجلس ادارة من ذوي حاليا بجانب رئاسته لبنك القاهرةيشغل طارق فايد 

، وشغل في السابق عضوية الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء واللجنة (ISCORE)  االستعالم اإلئتماني

القومية إلسترداد األموال، كما شغل طارق فايد سابقًا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر وبنك المصرف 

كما حاضر فى العديد من الندوات والمؤتمرات المقامة  المتحد والبنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي،

 .بالمعهد المصرفى المصري وجهات أخرى



كما حصل على العديد من الشهادات  1989طارق فايد خريج كلية التجارة جامعة عين شمس عام 

لمؤسسات المعتمدة في مجال االئتمان وإدارة المخاطر، إلى جانب حصوله على دورات تدريبية من العديد من ا

 .الدولية

 


