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عقب  بهاء الشافعى نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
 موافقة البنك المركزى

بنك البهاء الشافعى نائبًا لرئيس مجلس إدارة  انضمام عن أعلن بنك القاهرة
، جاء إختيار 2021أكتوبر أولإعتبارًا من  وذلك البنك المركزىعقب موافقة 
لما يتمتع به من خربة مرصفية نظرًا لتوىل تلك المسئولية  بهاء الشافعي

 .لكربي واإلستثماركبرية تصل إيل ثالثون عامًا في مجايل ائتمان الرشكات ا
السنوات العرش الماضية منصب رئيس قطاع  بهاء الشافعى عىل مدارشغل 

بنك االهيل سوسيتيه جرنال اإلئتمان واإلستثمار ببنك قطر الوطين األهيل )ال
، محفظة ائتمان الرشكات الكربي بالبنكدارة سة وإبجانب توليه رئا  سابقًا(

تويل إدارة محفظة استثمارات البنك وصناديق اإلستثمار وايضًا إداره  كما
عضوية عدة لجان ببنك قطر الوطين األهيل  أيضاً شغل ، كما أمناء الحفظ

 .مان ولجنة اإلستثماروكان عضوًا بلجنة اإلئتمان، لجنه ادارة األصول والخصوم، لجنة مراجعة مخاطر اإلئت
قام بتمثيل بنك قطر الوطين االهيل كعضو مجلس إداره في عدد من الرشكات الىت تعمل في مجال كما 

وقيض سنوات عديدة كرئيس لتمويل المرشوعات والتمويل الهيكيل  السياحة والفندقة، البرتول وإداره األصول.
العديد من القروض المشرتكة الضخمة لكربي المرشوعات  ببنك قطر الوطين االهيل، قام خاللها برتتيب وإدارة

في مختلف القطاعات االقتصادية بمرص ومنها قطاعي البرتول والبرتوكيماويات، االتصاالت، مواد البناء وغريها 
   من المرشوعات القومية العمالقة واليت تطلبت التنسيق بني عدد كبري من البنوك المرصية واالجنبية معاً 

 
 
 
 



 
 

بقياده فريق العمل لتويل ادوار وكالة متعددة ومنها المرتب الرئييس، وكيل التمويل، وكيل الضمان حيث قام 
  .الوكيل المحيل للبنوك االجنبية وغريها في العديد من القروض المشرتكة الضخمة

االهيل اشرتك بهاء الشافعي كأحد اعضاء اإلداره التنفيذية في اإلستحواذ ودمج بنك مرص الدويل بالبنك 
  سوسيتيه جرنال وكذلك استحواذ بنك قطر الوطىن عيل البنك االهيل سوسيتيه جرنال.

از عدة دورات تدريبية متخصصة في مجال االئتمان واإلستثمار، المخاطر، واعداد القادة اجت وخالل مسريته المهنية،
كية بالقاهرة، دورة متخصصة فى تقييم ومن ابرزها دورة االئتمان ودورة إدارة محافظ اإلستثمار بالجامعة األمري

المستقبل بالمعهد المرصفى ، برنامج قاده يكيههارفارد بالواليات المتحده االمر  مخاطر اإلستثمار بجامعة
بجامعه هارفارد بالواليات ، برنامج اعداد القاده بجامعه لندن لالعمال، برنامج اعداد القاده التنفيذيني المرصي

 .العديد من الدورات االخري ببنك سوسيتيه جرنال بفرنساالمتحدة االمريكية و
 


