
 نمير أمين قيردار
 

  .الذي يعمل من مراكزه في كل من نيويورك ولندن والبحرين نفستكورباالمؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك 
في نيويورك وبعد تدريب لمدة   Allied Bank Internationalمع  1969باشر قيردار عمله في القطاع المصرفي عام 

الى مصرف  1974سوقي اليابان وجنوب شرق آسيا،  قبل انضمامه عام تغطية سنتين تدرج في حقل التسليف ثم تولى 
Chase Manhattan Bank  ثم  بتأسيس 1981و  1976كنائب للرئيس، وانتدب إلى الشرق األوسط حيث قام بين عامي

 . الخليج العربي دولالقيادة واألشراف على نشاطات البنك في 
  

منذ تأسيسه في  تخصصنفستكورب كوسيط في ترتيب عمليات االستثمار على طرفي المحيط األطلسي وقد ايعمل بنك 
االستثمارات البديلة، التي يتولى تسويقها لدى قاعدة من المؤسسات االستثمارية وأصحاب الثروات الخاصة، ويشمل ذلك االستثمار 

في تملك الشركات األمريكية واألوروبية، وإدارة األصول السائلة واالستثمار في العقارات األمريكية واالستثمار في شركات 
،  ويبلغ موزعة بين مراكزها الثالث من فرق عمل وتتكون البنية التنظيمية إلنفستكورب. كيةيواألمراألوروبية  التكنولوجيا

من أصحاب الكفاءات المتخصصة  180جنسية ومن بينهم  38شخص ينتمون إلى أكثر من  400مجموع العاملين في البنك 
   .الفنية المميزةوالمؤهالت 

 

في  Fordhamفي كاليفورنيا في االقتصاد وحصل على شهادة الماجستير من جامعة  Pacificجامعة من تخرج نمير قيردار 
في   Pacificثالث شهادات دكتوراه فخرية من جامعات وحصل على   Harvardاإلدارة العليا من جامعة نيويورك ثم شهادة 

 .في لندن rsityUnive American International في واشنطن و  Georgetownكاليفورنيا و 
 

المنتديات الدولية،  ويلقي محاضرات في والعولمة  الدولية قيردار اهتمامه بحقول المال واألعمال وقضايا العالقاتيمارس نمير 
عرض فيه تاريخ هذا البلد المعاصر وطرح فيه خارطة " إنقاذ العراق"كما أنه نشر عددا من المقاالت وأصدر مؤخرا كتاباٌ بعنوان 

. طريق إلنهاضه وإعادة إعماره  
 

  -:المهام التي يشغلها حاليا
  عضو شرف في, St Antony’s, Oxford University ي بريطانياف 

  لمعهد األمناء عضو مجلس Brookings Institution سي. في واشنطن دي. 

 عضو مجلس األمناء في زمالة Eisenhower في مدينة فيالدلفيا 

  نيويورك – هيئة األمم المتحدةعضو في مجلس إدارة  االستثمارات لصناديق التقاعد في 

 لمعهد  االستشاري سعضو المجلSchoolThe Judge Business   جامعةCambridge   - بريطانيا  
 عضو المجلس االستشاري لمعهد الشؤون الدولية في جامعة Columbia في مدينة نيويورك  
  في  إدارةعضو مجلس, School of Foreign Service, Georgetown University سي. واشنطن دي. 

  المنتدى االقتصادي الدولي –عضو ومؤسس في المجلس العالمي لألعمالWorld Economic Forum  في مدينة
 سويسرا –جنيف 

 للشؤون الدولية  )البريطاني(المعهد الملكي  عضو لجنة كبار المستشارين في– Chatham House  
  والدولية اإلستراتيجيةعضو مجلس المستشارين الدوليين لمركز الدراساتCenter for Strategic and    

International Studies  سي. في واشنطن دي . 

  كويتال، العالقات العربية والدوليةعضو مجلس 

  األمناء في عضو مجلس Bilkent University  تركيا -أنقرة في 

March 2012 


