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"بنك القاهرة" يكرم حازم حجازى تقديرًا إلسهاماته الملحوظة 

 فرتة عمله بالبنك خالل
 

تكريم األستاذ حازم بالقاهرة بنك  قام
حجازى نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق 

تقديرًا إلسهاماته وجهوده الملحوظة 
منذ توىل مهام منصبه ببنك القاهرة فى 

 .2018 مارس/ أبريل
طارق فايد أشاد ، التكريمخالل مراسم و

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى 
طوال   األستاذ حازم حجازى بجهود للبنك
، وما نتج عنه من إنجازات بالبنك عملهفرتة 

والىت أسفرت عن تسجيل معدالت نمو غري  القاهرةوأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي عىل نتائج أعمال بنك 
 .خالل السنوات الثالثة الماضية الشاملة الىت أنتهجها البنكفى ظل تطبيق خطة التطوير مسبوقة 

كما أضاف "فايد" أن فرتة توىل "حجازى" لمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة كان لها بالغ االثر في المكانة الىت 
ت والكفاءات ذات الرؤى والخربة قيادايذخر بال القطاع المرصفي المرصيحققها بنك القاهرة، مؤكدًا أن 

 سعة والىت تؤهله دائمًا ليكون فى الصدارة دائمًا.الوا
 
 

 
 
 



 
عاًما في القطاع المرصفي، وخاصة أنشطة التجزئة والمرشوعات  ٣٠عىل  بخربة تربو حازم حجازى يتمتعهذا و

الصغرية والمتوسطة داخل مرص وفي دول الخليج العربي، كما يحظى بخربات مرتاكمة في مجاالت إدارة المخاطر 
باإلضافة إىل شغل منصب  ،غل حجازي أيًضا عضوية مجلس إدارة رشكة النرص لإلسكان والتعمريوالعمليات، ويش

وقبل  ،رئيس مجلس إدارة رشكة "حراسات" لألمن و الحراسة وهي احدى الرشكات التابعة لبنك القاهرة
كات الصغرية والرش التجزئه المرصفيه  انضمامه لبنك القاهرة، شغل حجازي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع 

 ةعادة هيكلة قطاع الرشكات المتوسطوضع حجازى االسرتاتيجيات للبنك وا والمتوسطة بالبنك األهيل المرصي.
فرع مرص، وهي الرشكة  . وشغل حجازي أيًضا منصب الرئيس التنفيذي لرشكة "نتورك انرتناشونال" ةوالصغري

عىل صياغة الخطط االسرتاتيجية للرشكة وتعزيز كفاءة  اإلماراتية الرائدة في حلول الدفع اإللكرتوني، حيث عمل
العمليات التشغيلية وتعظيم الربحية. قبل ذلك، ترأس حجازي مجموعة التجزئة المرصفية والفروع في بنك باركلزي 
مرص وعمل خالل تلك الفرتة عىل تطوير األعمال البنكية اليت تقدمها شبكة فروع البنك للعمالء وإطالق منتجات 

 د.فية مبتكرة كما عمل فى عدة بنوك فى دول الخليج ومنها بنك المرشق وبنك استاندرد تشارترمرص

 
 


