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عبد هللا أحمد شاهين يوسف الشاهين الر ّبيع

رئيس مجلس ادارة شركة إف إي بي كابيتال " بنك استثمار " (مصر)

)FEP Capital (www.fep-capital.com

 30أغسطس 1971

المناصب الوظيفية الحالية :
 – 2017 حتى الوقت الحاضر

 :رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس القابضة (الكويت)

 - 2015 حتى الوقت الحاضر

 :رئيس مجلس ادارة شركة إف إي بي كابيتال " بنك استثمار " (مصر) )(www.fep-capital.com

 – 2017 حتى الوقت الحاضر

 أكتوبر  -2011حتى الوقت الحاضر
 – 2006 حتى الوقت الحاضر

 :مؤسس منصة مكارم "منصة اجتماعية " (الكويت) ()https://twitter.com/mkaremcom
 :رئيس مجلس ادارة شركة ( INJAZAT INVEST NORTH AFRICAالمغرب)

 :رئيس مجلس اإلدارة مجموعة شركات أوريكس للصناعات  ،الفجيرة (اإلمارات العربية المتحدة)
()www.oryx-industries.com

خبرات محلية وعربية ودولية :


عمل من سنة  1994حتى سنة  2006في بنك الكويت الصناعي وتدرج في العديد من المناصب إلى أن أصبح مدير إدارة االستثمار المباشر



عمل في جميع أسواق المال واالستثمار الرئيسية (دول مجلس التعاون الخليجي – شمال افريقيا  -أسيا – أوروبا – أمريكا) في الملكية الخاصة



ويشغل حالياً العديد من المناصب في مجالس إدارات متنوعة في العديد من الشركات المساهمة والخاصة بالقطاع الصناعي والعقاري والتجاري

والترويج .

وصناديق االستثمار المتنوعة.

والخدمات االستثمارية وكذلك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة ودول مجلس

التعاون الخليجي وشمال افريقيا .



كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات القابضة في قطاع االستثمار والتجارة والبنوك في دول



عمل كعضو في كثير من اللجان في قطاع البنوك االستثمارية وكذلك القطاعات األخرى في دول الخليج وشمال افريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

الخليج وشمال افريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

كما أنه يشغل منصب سفير صندوق تحيا مصر (مصر) منذ عام 2016



وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة ( KNOWLEDGE OFFICER LTD.المملكة المتحدة)()www.knowledgeofficer.com



عام .2017

المؤهالت العلمية:
-

بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت – . 1994

-

المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة باالقتصاد واالستثمار.

-

مراقب حسابات مرخص من و ازرة التجارة 2003 -

اجتياز عدة دورات تدريبية في مجال االستثمار واالقتصاد.

منذ

