السيرة الذاتية للمشرحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة
القادمة 2021م – 2024م

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

سليم مارون فاخوري

الجنسية

لبناني

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
المؤهل
 1دبلوم

تاريخ الميالد

1971/08/09م

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

محاسبة ومراجعة

1994

الكلية السياحية  /التربية الوطنية والفنون الجميلة

2

ماجيستر

إدارة أعمال

2019

كلية إدارة األعمال بمدريد أسبانيا

3

شهادة مهنية
برنامج اإلدارة التفيذية

محاسب عام

1999
2012

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
جامعة اشريدج بالمملكة المتحدة

4

إدارة أعمال

الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

أسم الجهة المانحة

مجاالت الخبرة

منذ  2006حتي األن

رئيس قطاع األزياء في مجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول العالم ،لبنان ،منذ عام 2006م

2011 – 2009

مستشار أعمال بشركة المشاريع التجارية القابضة ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،أنشطتها الرئيسية
تطوير وتملك استثمارات في شركات خاصة في جميع أنحاء العالم ومتخصصة في قطاع االستثمارات الخاصة  ،لبنان ،
خالل الفترة من 2009م الي 2011م
مدير األسواق اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية
محدودة  ،متخصصة في قطاع التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول
العالم ،لبنان ،خالل الفترة من 2008م الي 2009م
المراقب المالي بمجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول العالم ،لبنان  ،خالل الفترة من
2006م الي 2008م
المراقب المالي للشركة الحديثة لالستيراد والتوزيع ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في بيع األجهزة المنزلية ،لبنان  ،خالل الفترة من 2002م الي 2006م.
المراقب المالي لـنادي الفروسية المشرف  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع التطوير
العقاري ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في بناء وتطوير الفيالت والنوادي الراقية في األحياء والمناطق السكنية الراقية في لبنان
 ،لبنان  ،خالل الفترة من 2001م الي 2002م.
المراقب المالي لشركة روتانا بلبنان أحدي الشركات التابعة لمجموعة المملكة القابضة ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات
مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع اإلنتاج الفني ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج العروض الموسيقية والتلفزيونية
ورعاية المطربين العرب ،وتنظيم األحداث الفنية  ،وإنتاج وتوزيع األعمال الفنية ،لبنان .2001-1996 ،

2009 – 2008
2008 – 2006
2006 – 2002
2002 – 2001
2001 – 1996

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م

اسم الشركة
ال ينطبق

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

صباح خليل ابراهيم المؤيد

الجنسية

البحرين

تاريخ الميالد

1954/05/23م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

أسم الجهة المانحة

1

درجة الماجستير

إدارة األعمال

2005

كلية كيالستات إلدارة األعمال في جامعة دي بول ،شيكاغو ،الواليات المتحدة األميركية،

2

البكالوريوس

االقتصاد وإدارة األعمال

1975

الجامعة األمريكية مدينة بيروت ،جمهوية لبنان

3

برنامج القيادة التنفيذي

إدارة األعمال

.2001

كلية داردن ،جامعة فيرجينيا الواليات المتحدة األمريكية

4

برنامج اإلدارة المتقدم

إدارة األعمال

1999

مدرسة وارتون إلدارة األعمال بجامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 - 2016االن
 -2018االن
 - 2012االن

عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة االستثمارات والقروض بنك البحرين للتنمية  ،وهو إحدى المؤسسات المالية للتطوير ومتخصص في الخدمات المصرفية والمالية
منذ مارس 2016م؛ منذ عام 2016م.
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر في بنك البحرين الوطني ،شركة مساهمة بحرينية،قطاع الخدمات المالية منذ عام 2018م.
عضو مجلس إدارة مجلس و رئيسة لجنة المال واإلدارة بمجلس التعليم العالي ،بمملكة البحرين ،وهو مؤسسة حكومية ،منذ عام 2012م.

 - 2014االن

شريك إداري في شركة إدارة الموارد الفكرية – ذات مسئولية محدودة -وهي شركة عاملة في مجال اإلدارة واالستشارية والتدريب ،منذ 2013م.

 - 2016االن

رئيسة مجلس إدارة شركة فالت  6البز البحرين ،ذات المسؤولية المحدودة ،وهي عبارة عن برنامج لتسريع نمو المؤسسات الناشئة ،منذ عام .2016

 - 2019االن

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة والمخاطر بشركة إنفستكورب للخدمات المالية ،شركة مساهمة بحرينية ،.قطاع الخدمات المالية من شهر مايو 2019م.

 - 2019االن

شريك في شركة دروب لالستشارات ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة متخصص في االستشارات المالية منذ عام 2019م

2013 - 2004

مدير عام وعضو مجلس إدارة تنفيذي في بنك االسكان بالبحرين ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  2004حتي .2013

2014 - 1996

رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك األهلى المتحد بالبحرين ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1996حتي 2014

1996 - 1988

مدير عام مساعد،قسم األعمال المصرفية للشركات ببنك البحرين الوطني ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1988حتي 1996

1987 - 1982

نائب رئيس بنك الخليج المتحد بالبحرين ،قسم األستثمار ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1982حتي .1987

1981 - 1977

مدير سيتي بنك بالبحرين ،قسم التجزئة ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1977حتي .1981

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

اسم الشركة

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

1

شركة الزوردي للمجورهات

مشغوالت ذهبية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المراجعة

مساهمة عامة

2
3

بنك البحرين للتنمية

خدمات مصرفية

مستقل

بصفتها الشخصية

اليوجد

مساهمة البحرين

شركة إدارة الموارد الفكرية

االستشارية والتدريب

تنفيذي

بصفتها الشخصية

اليوجد

ذات مسئولية محدودة

4

شركة فالت  6البز البحرين

أستشارات

غير تنفيذي

بصفتها الشخصية

اليوجد

ذات مسئولية محدودة

5

شركة إنفستكورب للخدمات المالية

الخدمات المالية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المراجعة والمخاطر

مساهمة البحرين

6

بنك البحرين الوطني

الخدمات المالية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المخاطر

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

بريان نورمان ديكي

الجنسية

ايرلندي

تاريخ الميالد

1955/2/15م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

ماجستير إدارة األعمال

ادارة أعمال

1978م

جامعة ھارفارد ،الواليات المتحدة األمريكية

2

ماجستير اآلداب في اللغة واآلداب

اللغه األنجليزية واآلداب

1976م

جامعة أوكسفورد ،أوكسفورد ،إنجلترا

.1

أسم الجهة المانحة

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة
 - 2018االن

مجاالت الخبرة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة الزوردي للمجوھرات ،شركة مساھمة سعودية ،متخصصة في أنتاج وتجارة التجزئة للمجوھرات والمشغوالت الذھبية

 -2013االن

رئيس مجلس إدارة شركة ھايدراسون ،وھي شركة ذات مسؤولية محدودة بالمملكة المتحدة تعمل في مجال توزيع وتصنيع اآلالت واألجهزة الهيدروليكية
والمنتجات ذات الصلة لقطاع صناعة النفط العالمي ،منذ .2013

 -2018االن

رئيس المجلس بشركة أكس بريكس لوكسمبورغ  ،وھي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة باالستثمارات العقارية  ،ألمانيا ،منذ يوليو .2018
عضو مجلس إدارة بمجموعة اس سي بي (سابقًا اس سي بي لالستثمارات الدولية) وھي شركة ذات مسؤولية محدودة؛ شركة خاصة؛ متخصصة في
االستثمارات بمدينة لوكسمبورغ ؛ منذ .2016
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أن دي تي لخدمات منع التآكل(ذم.م) ،وھي شركة متخصص في خدمات الفحص التقني في المملكة العربية السعودية ،منذ
أبريل .2018
كبير المستشارين بشركة ريدالين كابيتال ،لوكسمبورغ(،صندق استثماري) وھو صندوق رأس المال المخاطر والمتخصصة في مجال االستثمارات في األعمال
التكنولوجيا ،منذ عام .2012
كبير المستشارين ،شركة انفستكورب انترناشيونال المحدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،االستثمارات في الملكية الخاصة األوروبية ،المملكة
المتحدة،متخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية  ،منذ 2010م

 – 2016االن
 -2018االن
 -2012االن
 – 2010األن
2016 - 2007

رئيس مجلس إدارة شركة أيكوبال ،الدنمارك ،شركة ذات ملكية خاصة ،متخصصة في تصنيع مواد البناء من  2007إلي 2016

2016 - 2006

عضو مجلس إدارة في مجموعة بوليكونسبت ،في الواليات المتحدة األمريكية ،شركة ملكية خاصة ،من أكبر مورد عالمي للسلع الترويجية  2006إلي 2016

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،بشركة سيستيما القابضة ،وھي شركة مساھمة مدرجة في موسكو ولندن ،تعمل في قطاع االستثمارات وتعتبر من أكبر
2016-2012
عشرشركات في االتحاد الروسي ،منذ عام 2012م إلي 2016م
العضو المنتدب  ،شركة انفستكورب انترناشيونال المحدودة  ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،وھي شركة متخصصة في مجال االستثمار بالملكية الخاصة ،
2010-2003
بمدينة لندن ،المملكة المتحدة ،منذ عام 2003م إلي 2010م
رئيس شركة تي اكس يو للطاقة  ،أقليم أمريكا الشمالية  ،وھي شركة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية قطاع البيع بالتجزئة ،تخدم األماكن السكنية والتجارية،
2003-1999
ومقرھا داالس  ،الواليات المتحدة األمريكية .منذ عام 1999م إلي 2003م
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس العمليات التشغلية يشركة بوز وألين وھاملتون  ،وھي شركة استشارات إدارية عالمية  ،مقرھا سنغافورة ونيويورك منذ عام
1999-1981
1981م إلي 1999م
 .2العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

تصنيع مشغوالت
ذھبية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

التنفيذية
والمراجعة
والترشيحات

شركة مساھمه سعودية

االستثمارات
العقارية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

شركة ذات مسئولية محدودة

الخدمات البترولية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

ذات مسئولية محدودة

مجموعة اس سي بي المحدودة

االستثمارات

غير تنفذي

بصفته الشخصية

لجنة
األستثمار

ذات مسئولية محدودة

شركة أن دي تي لخدمات منع
التآكل(ذم.م)،

الفحص التقني

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

ذات مسئولية محدودة

اسم الشركة

1
شركة الزوردي للمجوھرات
2

بشركة أكس بريكس لوكسمبورغ

3

مجموعة ھايدراسون القابضة المحدودة

5
6

