
EBRD appoints Khalid Hamza new 
deputy head for Egypt 

  

The EBRD has appointed Khalid Hamza as the new Deputy Head of Egypt. 

Based in Egypt, Mr Hamza will assume his role on first of May, succeeding Catharina Bjorlin Hansen. As 
Deputy Head of Egypt, he will work on the EBRD’s investments and operations in the country, 
supportingJanet Heckman, the Bank’s Managing Director for the southern and eastern Mediterranean 
(SEMED) region. 

An Egyptian and British national, Mr Hamza joined EBRD in 2012 as a senior banker in the infrastructure 
sector. He has an extensive experience in tailoring and implementing public and private sector projects 
and he has led key policy dialogue initiatives for the Bank in Egypt. 

Before joining the EBRD, Khalid was a Risk Officer at Egypt’s Commercial International Bank, a 
Commercial and Portfolio Banker at the IFC covering the MENA region and in Rasmala, the regional 
private equity firm, 

He holds a Bachelor of Arts in Economics from the American University in Cairo. 

Egypt is a founding member of the EBRD. To date, the bank has committed over €4.8 billion to financing 
91 projects in the country since it began investments there in 2012. 

 

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یعین خالد حمزة نائًبا
 جدیًدا لمدیر مكتب البنك في مصر

 

 عین البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة خالد حمزة نائًبا جدیًدا لمدیر مكتب البنك في مصر  وسیتولى منصبه في القاهرة في األول من مایو خلًفا
 لكاترینا بیورلین هانسن.

 بصفته نائًبا لمدیر مكتب مصر، سیعمل السید حمزة على استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وعملیاته في البالد، ودعم  جانیت هیكمان ،
 المدیر التنفیذي  لمنطقة جنوب وشرق المتوسط   بالبنك.

 التحق السید حمزة، الذي یحمل كل من الجنسیة المصریة والبریطانیة، بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة في عام 2012 كمصرفي أول في قطاع
 البنیة التحتیة. ویتمتع بخبرة واسعة في تصمیم وتنفیذ مشاریع القطاعین العام والخاص وقد  قاد مبادرات حوار السیاسات الرئیسیة للبنك في مصر .

 قبل انضمامه إلى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، كان السید حمزة مسؤول المخاطر في البنك التجاري الدولي المصري، ومصرفي تجاري
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في مؤسسة التمویل الدولیة كماعمل  في شركة األسهم الخاصة اإلقلیمیة، رسملة .

 حاصل على بكالوریوس اآلداب في االقتصاد من الجامعة األمریكیة بالقاهرة .

 مصر عضو مؤسس في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة. ومنذ  مباشرة  العمل في البالد عام 2012 استثمر البنك  حتى اآلن  أكثر من 4.8 ملیار
 یورو لتمویل 91 مشروًعا .
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