منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

عبدالرءوف أمحد حممود قطب

اجلنسية

مصري

اتريخ امليالد

1940/03/24

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

املؤهل

م
1

بكالوريوس جتارة

حماسبة

1960

كلية التجارة جامعة القاهرة  -مصر

2

دبلوم الدراسات العليا

أتمي

1967

كلية التجارة جامعة القاهرة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

شركة بيت التأمي املصري السعودي -مصر

انئب رئيس جملس اإلدارة و العضو املتدرب للفرتة من  2003اىل ( 2019/6استقالة).

االحتاد املصري للتامي – مصر

رئيس االحتاد للفرتة من  2007اىل ( 2017انتهاء مدة جملس االحتاد).

معهد التأمي مبصر

رئيس معهد اإلدارة للفرتة من  2015اىل  2019/8االستقالة.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

___

2

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

عبدهللا عادل عبدهللا سلطان

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1986/09/18م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

اقتصاد/أتمني

2011

جامعة امللك عبدالعزيز

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

احلالية

الرئيس التنفيذي للعمليات شركة الوثيقة املعتمدة لوساطة التأمني.

من  2019/05/21حىت 2020/05/31

انئب رئيس املبيعات ومدير مبيعات الشركات شركة سالمة للتأمني التعاون.

من  2019/02/06حىت 2019/05/21

انئب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير التأمني غري السيارات شركة سالمة للتأمني التعاون.

من  2017/06/01حىت 2019/02/06

مدير التأمني الطيب شركة سالمة للتأمني التعاون.

من  2015/05/01حىت 2017/05/31

املدير اإلقليمي للمنطقة الغربية شركة وفاء للتأمني (السعودية اهلندية للتأمني).

من  2014/12/01حىت 2015/04/01

مكتتب أتمني اول شركة سالمة للتأمني التعاون.

من  2012/01/01حىت 2014/10/31

مكتتب أتمني الشركة االهلية للتأمني التعاون.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

عدانن حممد عبدهللا طيبة

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1375/07/01هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري قانون

العقود الدولية

1990م

كلية واشنطن للقانون-امريكا

2

بكالوريوس قانون

قانون

1978م

جامعة عني مشس-القاهرة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

1979م حىت اترخيه

احملاماة واالستشارات القانونية يف جمال التأمني واجملاالت املختلفة األخرى واألنشطة التجارية يف جمال الطاقة الكهرابئية والرايضة وحتلية
مياه البحر.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

عمر بن حممد صائب اجلارودي

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1381/07/01

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

إدارة األعمال

1983

اجلامعة األمريكية يف بريوت

2

ماجستري يف آداب
(االقتصاد)

االقتصاد

1984

جامعة سرياكيوز ،الوالايت املتحدة
األمريكية

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 - 2007حاليا

الرئيس التنفيذي – شعاع كابيتال العربية السعودية.

2007 - 2000

مدير – بنك عودة سارادار االستثماري ،بريوت لبنان

2000 - 1995

مدير لبنان انفست ش.م.ل،.بريوت،لبنان

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

عضو جملس إدارة الصناديق
الفندقية
(شركة شعاع كابيتال العربية
السعودية)

النشاط

الرئيسي

تطوير فنادق

صفة العضوية (تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستقل)

تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

شركة شعاع كابيتال العربية
السعودية

عضوية اللجان

__

الشكل القانوين
للشركة

صندوق عقاري

عضو جملس إدارة بشركة الباين
2

3

للتطوير العقاري
(شركة سعودية)
عضو جملس إدارة شركة اخلليج
للتمويل اململكة العربية

تطوير عقاري

متويل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

السعودية
4
5

عضو جملس إدارة بشركة شعاع
كابيتال العربية السعودية
عضو جملس إدارة صندوق
شعاع وادي اهلدا

إستثمار

تنفيذي

تطوير عقاري

تنفيذي

صفة شخصية

__

شركة شعاع كابيتال العربية
السعودية

اإلمتان

شركة شعاع كابيتال العربية
السعودية
شركة شعاع كابيتال العربية
السعودية

__
__

شركة مسامهة
شركة مرخصة من
مؤسسة النقد
شركة مرخصة من
هيئة سوق املالية
صندوق عقاري

عضو جملس إدارة شركة
6

أكاسيا للتطوير العقاري
(لبنان)

تطوير عقاري

7

عضو جملس إدارة شركة
املسامهون املتحدون
(لبنان)

مايل

8

عضو جملس إدارة كوينتيليون
يو كيه (هوم هاوس) ليمتد
(اململكة املتحدة)

فنادق

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

صفة شخصية

صفة شخصية

صفة شخصية

__

__

__

شركة مسامهة

شركة مسامهة

شركة مسامهة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

عمر انصر عمر خمارش

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1374/07/01

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م
1
2
3

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

بكالوريوس

كلية اإلدارة

1981

جامعة بوسطن – الوالايت املتحدة
األمريكية

CME1

2009

املعهد املصريف – اململكة العربية السعودية

CME2

2009

املعهد املصريف – اململكة العربية السعودية

اختبار الشهادة العامة للتعامل يف األوراق
املالية
اختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

12/2017 – 04/2020

انئب رئيس جملس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت
عضو جلنة االستثمار
الشركة املتحدة للتأمني التعاون
املؤسس والرئيس التنفيذي
مكتب خمارش لالستشارات .املالية واإلدارية  /جدة – اململكة العربية السعودية

 - 2010حىت االن

املدير اإلقليمي للمنطقة الغربية

2008 - 2010

شركة رمسلة لالستثمار السعودية
مدير اول – اخلدمات املصرفية للشركات

1993 - 2008

البنك السعودي اهلولندي (البنك األول)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

غزان خان

اجلنسية

بريطاين

اتريخ امليالد

1982/12/30

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

علم االقتصاد

2006

كلية جامعة لندن (يو سي ل)

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2011لغاية اليوم

مدير ومؤسس يف شركة مروات لالستشارات ليمتد – لندن.

أبريل  – 2012لتاريخ اليوم

مستشار يف خدمات اتش اس يب سي العاملية – لندن.

مايو  – 2011ديسمرب 2011

مدير يف شركة نيو ادج جروب اس ايه – لندن.

سبتمرب  – 2006مايو 2011

مستشار يف ديلويت – لندن.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

1

اسم الشركة

شركة مروات لالستشارات
ليمتد  -لندن

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

أنشطة
استشارات
تكنولوجيا
املعلومات

مدير ومؤسس

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)
صفته الشخصية

ال تنطبق

الشكل القانوين
للشركة

شركة حمدودة خاصة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

حممد طه حيىي الصاف

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1389/08/14

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1

درجة البكالوريوس

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

نظم معلومات إدارية

1993م

جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

1997م

البنك العريب.

2001م

شركة حممود سعيد التضامنية.

2006

شركة كاب القابضة.

د) العضوية احلالية ف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م
1
2

اسم الشركة

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

مصطفى غازي خريبة

اجلنسية

كندى

اتريخ امليالد

1974/09/03

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1
2

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

بكالوريوس يف اآلداب

االقتصاد واالتصاالت التجارية

1996

جامعة تورنتو

ماجستري يف إدارة االعمال

االسرتاتيجية املؤسسية  ،فئة الرؤساء

2009

جامعة أوهايو الدومينيكان  ،الوالايت
املتحدة االمريكية

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

يوليو  2019حىت األن

انئب الرئيس التنفيذي – جمموعة ابوظيب املالية

من يوليو  2011حىت األن

املدير التنفيذي – التمويل البديل املتكامل

من يوليو  2011حىت يوليو 2019

الرئيس التنفيذي للعمليات – جمموعة أبو ظيب املالية

من مايو  – 2009حىت يوليو 2011

انئب الرئيس إلدارة العمليات و االستثمار – جمموعة برينوكس لالستثمار

من يوليو  – 2005حىت مايو 2009

انئب الرئيس إلدارة العمليات -جملس االستثمار العاملي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

1

اسم الشركة
شركة اخلليج للتمويل ش م خ
السعودية Gulf -
Finance

النشاط

الرئيسي

التمويل

صفة العضوية (تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستقل)

غري تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)
عن شخصية اعتبارية شركة
شعاع كابيتال

اللجنة التنفيذية

الشكل القانوين
للشركة

شركة مسامهة خاصة

corporation
أي دي سي ام التوس ألدارة
2

االستثمارات احملدودة
ADCM Altus
investment
management

إدارة صناديق
استثمارية

تنفيذي

عن شخصية اعتبارية – ايه دي
سي ام ليمتد

__

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

limited
3

ايه دي سي ام ليمتد
)ADCM(ltd

استثمارات و
إدارة استثمارات

تنفيذي

عن شخصية اعتبارية جمموعة
أبو ظيب املالية ذ م م

__

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

سباديل ليمتد
4

Spadille Ltd
)(jersey

قابضة

5

نورث ايكر ليمتد
Northacre Ltd
)(united Kingdom

تطوير عقاري

6

أي دي ابور (مريفا) AD
)Power Ltd (Mirfa
)( cayman islands

استثمارات جتارية

7

قناص لالستثمار
ليمتد Qannas
investment Ltd
cayman islands

شركة مدرجة يف
لندن

8

اس ب ف قناص يب SPE
QAANNAS B
(CAYMAN
)ISLANDS

استثمارات جتارية

9

ابالس ريل استات ابرتنرز جي
يب Place real estate
partners GP
)(Cayman islands

تطوير عقاري

10

ابالس بريفريد ابرتنرز جي يب
Palace Preferred
partners GP

تطوير عقاري

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

تنفيذي

تنفيذي

عن شخصية اعتبارية جمموعة
أبو ظيب املالية ذ م م

__

عن شخصي اعتبارية سباديل
ليمتد

__

عن شخصية اعتبارية جمموعة
أبو ظيب املالية ذ م م

__

___

عن شخصية اعتبارية – قناص
ليمتد

__

__

___

___

__

__

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم
شركة ذات مسؤولية
حمدودة
شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة عامة

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

)(cayman island
اس ب ف قناص سي
11

12

SPE Qannas C
)(Cayman islands
أي أي اف اند يب هولدينغ
ليمتد EE F&B
Holding Ltd
)(cayman islands

استثمارات جتارية

استثمارات جتارية

غري تنفيذي

تنفيذي

شركة اخلليج للتمويل ش م خ
– االمارات Gulf
13

finance
corporation
)PJSC(UAE

التمويل

غري تنفيذي

عن شخصية اعتبارية – قناص
ليمتد

__

عن شخصية اعتبارية شركة
شعاع كابيتال

__

__

اللجنة التنفيذية

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم
شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة مسامهة خاصة

رمي للتمويل ش م خ
14

15

Reem Finance
PJSC
الشركة اإلسالمية العربية
للتأمني ش م ع – سالمة –
االمارات Islamic Arab
insurance company

التمويل

التأمني

غري تنفيذي

تنفيذي

__

__

اللجنة التنفيذية

__

شركة مسامهة خاصة

شركة مسامهة عامة

– salama – UAE
PJSC
جولديلوكس انفستمنت
كومباين ليمتد
16

17

Goldilocks
investment
company limited
املصرف اخلليجي التجاري –
البحرين Khaleeji
commercial Bank
BSC
جمموعة جي إف أتش املالية

18

– البحرين GFH
Financial Group
BSC

19

إحتاد ريت (آي سي) ليمتد
)Etihad Reit (IC
limited

20

أي دي كورب إل يت دي

صندوق
استثماري

عن شخصية اعتبارية – أي دي
تنفيذي

قطاع مصريف
اسالمي

غري تنفيذي

إدارة أصول و
استثمارات
إسالمية

غري تنفيذي

استثمارت عقارية
قطاع مصريف
اسالمي

تنفيذي
تنفيذي

سي ام التوس ألدارة
االستثمارات احملدودة

__

__
عن شخصية اعتبارية – أي دي
سي ام التوس ألدارة
االستثمارات احملدودة
عن شخصية اعتبارية جمموعة
أبو ظيب املالية ذ م م

__

__

__

__
اللجنة التنفيذية

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة مسامهة عامة

شركة مسامهة عامة

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم
شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

هنى عبدالغين محزة سليمان

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

13/11/1397

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

املؤهل

م
1

ماجستري يف العلوم

مالية واستثمار

2011

جامعة ليدز

2

بكالوريوس يف العلوم

حماسبة

1999

جامعة امللك عبدالعزيز

3

شهادة معتمدة للتعليم

شهادة معتمدة للتعليم

2011

معهد لندن

4

شهادة CME -1

التعامل يف األوراق املالية

2013

هيئة سوق املال

شهادة CME -2

املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب

2018

هيئة سوق املال

5

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

من  02/2020إىل 04/2020

شركة العمودي للصرافة.

من  08/2018إىل 02/2020

شركة جمموعة النفيعي لالستثمار.

من  09/2018إىل 08/2019

االمارات كابيتال.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

______

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

أجيت فيجاي جوشي جوشي

اجلنسية

اهلند

اتريخ امليالد

1980/09/29

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

م

املؤهل

2002

معهد نريما للتكنولوجيا ،اهلند

1

بكالوريوس يف اهلندسة

هندسة الكمبيوتر

2010

املعهد اهلندي لإلدارة لكناو ،اهلند

2

ماجستري يف إدارة االعمال

مالية و إدارة اعمال

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2017حاليا

مدير يف أي دي سي ام التوس ألدارة االستثمارات احملدودة.

 - 2014حاليا

مدير يف شركة املتكاملة كابيتال(ش.م.خ) -إدارة االستثمار

2014 - 2010

مدير يف بنك مسقط – اخلدمات املصرفية االستثمارية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

1

2

اسم الشركة
شركة املتكاملة كابيتال
(ش.م.خ)
Integrated Capital
PJSC
اشراق لالستثمار ش.م.ع
Eshraq Investment
PJSC

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

استثمارات جتارية

استثمارات جتارية
و تطوير عقاري

غري تنفيذي

تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)
__

__

اخلليج للمالحة القابضة
3

Gulf Navigation
Holding
جمموعة نوبل القابضة احملدودة

4

Noble Group
Holdings Limited

الشحن البحرى
الوساطة و
االستثمارات يف
قطاع النفط و
الغاز

مستقل

مستقل

__

__

عضوية اللجان

__

__
جلنة التدقيق واللجنة
التنفيذية

جلنة التدقيق

الشكل القانوين
للشركة

شركة مسامهة خاصة

شركة مسامهة عامة

شركة مسامهة عامة

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

اي دي سي ام للموارد
5

احملدودة
ADCM Resources

استثمارات جتارية

تنفيذي

__

__

شركة ذ.م.م

Ltd
6

شركة إشراق العاملية ذ.م.م
Eshraq
International

استثمارات جتارية

تنفيذي

عن شخصية اعتبارية -اشراق
لالستثمار ش.م.ع

__

شركة ذ.م.م

Company LLC
7

شركة إشراق لإلدارة احملدودة
Eshraq
Management ltd

استثمارات جتارية

8

تكافل اإلمارات أتمني
ش.م.ع Takaful -
Emarat – Insurance
PSC

التأمني

تنفيذي

مستقل

عن شخصية اعتبارية -اشراق
لالستثمار ش.م.ع

__

__

جلنة التدقيق

شركة خاصة حمدودة
ابألسهم

شركة مسامهة عامة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

أمحد سلمان أمحد البدر

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1977/12/01م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

املؤهل

م
1

ماجسيت

إدارة املشاريع و الربامج

2010

جامعة أكسفورد -بريطانيا

2

ماجستري

رايدة اعمال و إدارة اعمال

2019

كلية مسو األمري حممد بن سلمان

3

بكالوريوس

هندسة حاسب ايل

1997

جامعة امللك فهد للبتول و املعادن

4

دبلوم

إدارة منشئات صحية

2016

كلية راس اخليمة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

2007 - 2002

التأمني الصحي و التحول االلكتوين – شركة صحتك

2014 - 2009

انئب الرئيس التنفيذي لإلدارة االستاتيجية – هيئة املدن الصناعية

2016 - 2014

انئب الرئيس للعمليات التجارية – اجملال للخدمات التجارية

2019

السياسات االقتصادية و احلوكمة الصحية – وزارة االقتصاد و التخطيط

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

مستشفى املوسى التخصصي

2

شركة صحتك

النشاط

الرئيسي
اخلدمات
الصحية
عضو جملس و
مؤسس

صفة العضوية (تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)

مستقل

صفة شخصية

تنفيذي

شخصية

جلنة االستاتيجية و
االستثمار
___

الشكل القانوين
للشركة

مسامهة مغلقة
مسؤولية حمدودة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

ابسل علي منصور اهلنداوي

اجلنسية

أردين

اتريخ امليالد

1962/11/19

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1
2
3
4

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

بكالوريوس

اهلندسة الكهرابئية

1985

جامعة ويسكونسن ماديسون-الوالايت
املتحدة االمريكية

ماجستري

إدارة املعلومات

1987

دكتوراه

إدارة املعلومات واالعمال الدولية

1995

جامعة جورج واشنطن-الوالايت املتحدة
االمريكية

إدارة تنفيذية

2010

جامعة هارفرد-الوالايت املتحدة االمريكية

برانمج إدارة تنفيذي

جامعة جورج واشنطن-الوالايت املتحدة
االمريكية

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2015لغاية اليوم

الرئيس التنفيذي ورئيس جملس إدارة مجعية مركز ديب املايل العاملي للتأمني.

2018 – 2014

رئيس جملس اإلدارة يف شركة املنارة للتأمني.

 – 2010لغاية اليوم

مستشار مستقل.

2010 – 1999

مدير عام وانئب رئيس جملس إدارة هيئة التأمني يف األردن.

1999 –1997

مستشار يف وزارة الصناعة والتجارة يف األردن.

1997 – 1988

مسؤول عمليات مايل يف صندوق النقد الدويل واشنطن – الوالايت املتحدة االمريكية.

1990 – 1987

حماضر يف جامعة جورج واشنطن – الوالايت املتحدة االمريكية.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

1

اسم الشركة

مجعية مركز ديب املايل العاملي
للتأمني

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

مؤسسة مهنية
لشركات التأمني
يف مركز ديب املايل
العاملي

تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)
مستقل

عضوية اللجان

____

الشكل القانوين
للشركة

مؤسسة مهنية

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

خالد جرب خلف هللا الزايدي

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1393/01/01ه

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1
2

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

ماجستري

إدارة هندسية

مايو 2002

Florida institute of
technology

بكالوريوس

حماسبة

أغسطس 1994

جامعة امللك عبدالعزيز

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 1994حىت 1998

الشركة اإلسالمية العربية للتأمني "اايك" -حماسبة و رئيس قسم حساابت و مدير مايل ابإلانبة على التوايل.

 2004حىت2007

بنك الرايض – وسيط أسهم دولية.

 2009حىت 2013

شركة اخلبري املالية – حملل مايل اول.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

__

__

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

__

__

اعتبارية)

الشكل القانوين
للشركة
__

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

رحيانة حممد محود الفوزان

اجلنسية

سعودية

اتريخ امليالد

1402/07/06

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1

بكالوريوس

2

دبلوم عايل فوق اجلامعي

3

دبلوم

4

5

شهادة مهنية

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

مكتبات ومعلومات

2004

جامعة االمرية نورة

مالية ومصرفية

2010

املعهد املصرف

استثمار

2009

األكادميية العربية

CME-1:The General
securities qualification
certificate

2011

هيئة السوق املالية

CME-3: The BrokerDealer qualification
certificate

شهادة مهنية

2013

هيئة السوق املالية

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2020/05/01حىت االن

مدير إلتزام

2020/04/29 – 2018/07/01

مدير العالقات العامة

2018/06/30 – 2015/03/01

حماسب

د) العضوية احلالية ف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

____

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

سامي بن حممد العروسي نورالدين قلوز )(SAMI GUELLOUZE

اجلنسية

TUNISIAN

اتريخ امليالد

1966/02/17

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

املؤهل

م
1

CIVIL
ENGINEER

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

ENGINEERING

1992

 ESTP PARISFRANCE
ECOLE NATIONAL

2
ENGINEERING

PHD

PONTS TE FRANCE
– CHAUSSEES PARIS
FRANCE

1995

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

JULY 2019 - PRSENT

BEST RE (L) TUNIS BRANCEHAF - AGM

2010 2019

BEST RE FAMILY (L) - GM

2010 – 2008

BEST RE (L) TUNIS BRANCHE – FAMILY RETAKAFUL

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

____

2

النشاط

الرئيسي

صفة العضوية (تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

سعيد مبارك راشد سعيد اهلاجري

اجلنسية

إمارايت

اتريخ امليالد

1972/11/06

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م
1

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

بكالوريوس يف العلوم

إدارة األعمال

1994

Lewis & clark college
Portland, Oregan

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

1994 – to date

مدير تنفيذي – جهاز أبو ظيب لالستثمار

2011 – to date

رئيس جملس إدارة – شركة أبو ظيب الوطنية للطاقة ش.م.ع

2000 - 1995

مدير لبنان انفست ش.م.ل  ،بريوت ،لبنان

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

شركة أبو ظيب الوطنية للطاقة
ش.م.عTAQA .

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

تنقيب عن
النفط و الغاز
وانتاجهما و

رئيس جملس إدارة

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)

بصفته الشخصية

__

الشكل القانوين
للشركة

شركة مسامهة

توليد الكهرابء و
حتليه املياه

2

شركة اخلليج للمالحة

نقل حبري

رئيس جملس إدارة

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

شركة مسامهة

3

مؤسسة إم إس سي آي ابرا
MSCI

استشارات و
حلول استثمارية

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

__

شركة حمدودة

4

معهد إنسياد – أبو ظيب
INSEAD- Abu
Dhabi

5

الشركة اإلسالمية العربية
للتأمني (سالمة) ش.م.ع

معهد تعليمي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

__

معهد تعليمي

أتمني

انئب رئيس جملس اإلدارة

بصفته الشخصية

جلنة االستثمار

شركة مسامهة

ن) اﻟﺒ'ﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ'ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
<
اﻻﺳﻢ اﻟ;:ﺎ =

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎل

اﻟﺠـFﺴـ'ـﺔ

ﺳﻌﻮدي

ﺗﺎر@ـ ـﺦ اﻟﻤ'ﻼد

1382/5/24

ب) اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤ'ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ

م

اﻟﻤﺆﻫﻞ

ﺗﺎر@ـ ـﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ Oاﻟﻤﺆﻫﻞ

ﻣﺎﺟﺴﺘ,+

اﻹدارة

2002

ﺑ4ﺎﻟﻮر7ﻮس

إدارة
اﻻﻋﻤﺎل

1984

1
2

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺮون )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮ7ﻜﻴﺔ(
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺮ7ﺎض

3
4
5
ج) اﻟﺨ[Zات اﻟﻌﻤﻠ'ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﻔ_Zة

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨ[Zة

2020-2018

اﻟﺮﺋBﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺘﻄﻮ7ﺮواﻻﺳNﺜﻤﺎراﻟﻌﻘﺎري وﻣﺼﻨﻊ ﻓﺎﺳﺖ ﻓﻮرم

2018-2015

ﻣﺴNﺸﺎرﻣﻌﺎ ZYوز7ﺮاﻹﺳ]ﺎن

2015-2010

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

2006-2010

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻤﻮ7ﻞ اﳌﺸﺎرcﻊ

p
د) اﻟﻌﻀ`@ﺔ اﻟﺤﺎﻟ'ﺔ  a= bﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات gefﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﺨﺮى (ﻣﺪرﺟﺔ ﻧﻮ ﻏ Zmﻣﺪرﺟﺔ) ﻧﻮ ef n= bﻛﺔ ﻧﺨﺮى ﻧ'ﺎ gﺎن ﺷqﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ  n= bﻧﻮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨtﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀ`@ﺔ
م

اﺳﻢ اﻟwfﻛﺔ

1

ﻣﺼﻨﻊ ﻓﺎﺳﺖ ﻓﻮرم

(ﺗﻨﻔ'ﺬي ﻏ Zmﺗﻨﻔ'ﺬي
ﻣﺴﺘﻘﻞ)

اﻟFﺸﺎط اﻟﺮﺋƒﺲ
ﺗﺼjﻴﻊ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺒﻨﺎء

ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ي

اﻟﺴﺮcﻊ

ﻃﺒ'ﻌﺔ اﻟﻌﻀ`@ﺔ
(yﺼﻔﺖ اﻟﺸﺨﺼ'ﺔ ﺛﺜﻞ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼ'ﺔ اﻋﺘ}ﺎر@ﺔ)
ih gf e

اﻟﺘﻄﻮ7ﺮﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

2

ﻋﻀ`@ﺔ
اﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺸqﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ n= b
ﻟﻠwfﻛﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺘﻄﻮ7ﺮواﻻﺳNﺜﻤﺎراﻟﻌﻘﺎري ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ih gf e

ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ي

ا q pﺪ ﻳﺜﺔ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﻣﺠﺪودة

AbdulRahman alkhayal
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