
 

  المهندس
 العربيمحمود إبراهيم 

 )شهبندر التجار(

 
 رئيس مجمس إدارة مجطهعة العربي 

 رئيس االتحاد العام لمغرف التجارية بجطيهرية مصر العربية
 رئيس الغرفة التجارية بالقاىرة

 رئيس مجمس األعطال الطصري الياباني
 رئيس مجمس التعاون الطصرى الكهيتى

 مؤسسة العربي لتظطية الطجتطع.رئيس مجمس أمظاء  عضه مؤسس و
 

جطع بين  ،3591، وبدأ حياتو العطمية في مجطهعة العربي مظذ تأسيسيا عام 3591ولد إبراىيم العربي عام  -
 3511، حيث حصل عمى بكالهريهس اليظدسة عام دراستو األكاديطية وبين العطل التجاري 

 

 إبراهيم العربي:الجانب العملي في حياة المهندس 
 : شارك في وضع بروتهكهل الشراكة بين مجطهعة العربي وشركة تهشيبا اليابانية3511• 
 : أسس فرع مجطهعة العربي ببهرسعيد، أول مركز تهزيع لمعربي خارج القاىرة3511• 
 : أسس فرع مجطهعة العربي بحي شبرا3511 •

بطديظة بظيا، وافتتاح مصظع الطراوح كأول مصظع  : شارك فى وضع حجر أساس مجطع العربي الصظاعي3511• 
 لطجطهعة العربي

خالل رحمتو العطمية مع مجطهعة العربي تقمد إبراىيم العربي العديد من الطظاصب القيادية في الشركة حتى أصبح في  -
 أصبح نائب رئيس مجمس إدارتيا  1031الرئيس التظفيذي لطجطهعة العربي ثم في عام   1001عام 

 عين رئيسا لطجمس أمظاء مؤسسة العربي لتظطية الطجتطع 1010عام وفي  -
  تم اختياره ليكهن رئيس مجمس إدارة مجطهعة العربي 1013في عام  -



 
 العمل العام في حياة المهندس إبراهيم العربي:

 ومظيا:تهلى إبراىيم العربي العديد من الطظاصب في مجال العطل العام بدافع احساسو بهاجبو تجاه وطظو 
 1001 وحتى اآلن: عضه مجمس ادرة الطظطقة الصظاعية بقهيسظا 
 1009 وحتى اآلن: نائب رئيس مجمس ادارة جطعية مستثطرى الطظطقة الصظاعية بقهيسظا 
 1001 وحتى اآلن: رئيس مجمس األمظاء لمكمية التكظهلهجية بقهيسظا 
 1030 هفيةوحتى اآلن : عضه مجمس إدارة مركز اإلبداع بطحافظة الطظ 
 1030  وحتى اآلن: عضه في صظدوق تظطية الصادرات 
 1033عضه لجظة تصاريح نقل البضائع بين الطحافظات واألسهاق والطظافذ الحدودية أثظاء فترات الحظر : 
 1031 وحتى اآلن: رئيس مجمس األعطال الطصري الياباني 
 1030 ة(ليوحتى اآلن: رئيس الغرفة التجارية بالقاىرة )لثالث دورات متتا 
 1035  رئيس االتحاد العام لمغرف التجارية الطصريةوحتى اآلن 
 1010 وحتى اآلن: رئيس الجانب الطصرى فى مجمس التعاون الطصرى الكهيتى 
 1035 وحتى اآلن: الظائب األول لرئيس الغرفة اإلسالمية لمتجارة والصظاعة والزراعة 
 1035 وحتى اآلن: أمين صظدوق اتحاد الغرف العربية 
 1035 وحتى اآلن: عضه الطجمس األعمى لمرواتب 
 1035 وحتى اآلن: عضه الييئة العميا لمطكافآت 
 1035 )وحتى اآلن: عضه في نشاط اإلصالح والتظطية التظظيطي الطصري )إرادة 
 1035 وحتى اآلن: عضه في جياز تظظيم مرفق الكيرباء وحطاية الطستيمك 
 1035 اه الشرب وحطاية الطستيمكوحتى اآلن: عضه ىيئة تظظيم مرفق مي 
 1035 وحتى اآلن: عضه الييئة القهمية لسالمة الغذاء 
 1035 وحتى اآلن: عضه جياز حطاية الطستيمك 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس التجارة والصظاعة 
 1035 ( وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة والصظاعة األسترالية العربيةAACCI) 
 1035  وحتى اآلن: عضه( مجمس إدارة غرفة التجارة الظطساوية العربيةAACC) 



 1035 ( وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة العربية البرازيميةABCC) 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة الفرنسية العربية 
 1035 وحتى اآل( ن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة العربية األيرلظديةAICC) 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة غرفة التجارة والصظاعة الكيظية العربية الطشتركة 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة الغرفة التجارية الصظاعية العربية البرتغالية 
 1035  كهميرسيه األرجظتيظية العربيةوحتى اآلن: عضه مجمس إدارة شركة كامارا دي 
 1035 وحتى اآلن: عضه مجمس إدارة الغرفة العربية الطالطية لمتجارة والصظاعة والزراعة 
 1035  الطشتركو اإلستثطاراتلترويج األعطال و وحتى اآلن: عضه المجظو الطصريو اليابانيو 

 
 

 إبراهيم العربي والعمل المجتمعي :

العديد من الطساىطات والطشروعات الطجتطعية، حيث كان من الطؤسسين األوائل تبظى الطيظدس إبراىيم العربي 
لطؤسسة العربي لتظطية الطجتطع ، وقد شارك إبراىيم العربي في العديد من مشروعات الطسئهلية الطجتطعية التي تبظتيا 

ديد من اإلسيامات في مؤسسة العربي لتظطية الطجتطع وخاصة في محافظات وقرى الصعيد الطصري ، باإلضافة لمع
 .مجال التعميم ورعاية البحث العمطي

 
 

 


