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 البياانت الشخصية للعضو املرشح  .1

 أكرب أمحد سلمان  االسم الرابعي
 م 09/07/1959 اتريخ امليالد  ابكستان  اجلنسية  
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  .2

 اسم اجلهة املاحنة  املؤهل اتريخ احلصول على  التخصص  املؤهل م
 جامعة ميدلسيكس  1978 حماسبة  شهادة يف احملاسبة  1
 مهد احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز 1983 والتدقيق املال  اسبةاحمل حماسب قانون  2

 معهد احملاسبني القانونيني يف ابكستان  2004 احملاسبة والتدقيق املال  حماسب قانون     3  
 احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلزمهد  2007 متويل الشركات  الشركات متويل مؤهل    4  

 جامعة الهور 2014 حوكمة الشركات مدير معتمد  5
 اخلربات العملية للعضو املرشح   .3

 جماالت اخلربة  الفرتة      
 لندن، اململكة املتحدة. حماسب خبري  –كالينغهام كرين، احملاسبني القانونيني  1983 - 1978
اململكة املتحدة، جزر القناة، البحرين والسعودية. مدقق مال خبري  –برايس واترهاوس كوبرز وشركات سابقة، حماسبني قانونيني  2004 – 1983

 شريكو 
 اإلقليمي  العام املديراالمارات العربية املتحدة وقطر.  –أنسبتاشر الشرق األوسط، بنك خاص   2006 – 2004
 البحرين. شريك خبري ومدير – اخلاصة امللكية صندوق مديرمنارة إكويت ابرتنرز والكيان السابق،  2010 – 2006
 االستثمار كابيتال، الرايض. عضو يف جلنة املراجعة  2018 – 2012
 السعودية، الرايض. عضو جلنة املراجعة  ميدجلف 2016 – 2015
 الشركة السعودية ألانبيب الصلب، الدمام، عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املكافآت والرتشيحات حىت اآلن – 2019
 شركة ساب تكافل، الرايض، عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعة  حىت اآلن – 2018
 ، عضو يف جلنة املراجعة/ جلنة املخاطر/ عضو جملس اإلدارة  ضللتمويل، الرايشركة ينال  حىت اآلن – 2016
 شركة بنك الربكة احملدودة، ابكستان، عضو جملس اإلدارة/ رئيس جلنة املخاطر/ عضو جلنة املراجعة  2021 – 2011
 بنك التجارة واالعتماد الدول، مصفي   حىت اآلن – 1991
 مسامهة )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:  ة احلالية يف جملس إدارات شرك تالعضواي .4

صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
)تنفيذي، غري 

تنفيذي،  
 مستقل( 

)بصفته  طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانون   عضوية اللجان 
 للشركة 



عضو جملس   بصفته الشخصية  مستقل شركة مالية  شركة ينال للتمويل  1
اإلدارة، عضو 
جلنة املراجعة 
وعضو جلنة 

 املخاطر 

شركة مسامهة  
 مقفلة 

توليت بريبون البحرين   2
 و.ل.ل

ممثل عن شخصية  تنفيذيغري  شرطة وساطة 
 اعتبارية 

عضو جملس  
 اإلدارة

شركة ذات  
 مسؤولية حمدودة

عضو جملس   بصفته الشخصية  مستقل  شركة أتمني  شركة ساب تكافل  3
اإلدارة، رئيس  

 جلنة املراجعة 

 شركة مسامهة 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 فيليبيني  سيجنوريليروجيرو  االسم الرباعي

 1975أكتوبر  31 تاريخ الميالد إيطالي  الجنسية 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح .2

 اسم الجهة المانحة المؤهلتاريخ الحصول على  التخصص المؤهل م

جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كوري                     2001 إقتصاد أعمال  محاسبة  

 ) ميالن (   

     

     

 للعضو المرشح  العمليةالخبرات  .3

 مجاالت الخبرة  الفترة     

 مدير أول إداري لبحر الشمال وأفريقيا في تيناريس جلوبال للخدمات ) سويسرا (  حتى االن  2015نوفمبر

 مدير أول إداري لبحر الشمال وأفريقيا في تيناريس لإلستثمار )سويسرا (  حتى االن  2017نوفمبر

 2015اكتوبر  -2012أكتوبر 
 (المعلومات تكنولوجيا) بيرغامو دالمين، تيناريس فيأفريقيا  و الشمال لبحر إداري مدير

 

 2012سبتيمبر -2011أكتوبر 
 (المعلومات تكنولوجيا) بيرغامو دالمين، تيناريس في إداري مدير

 

 (المعلومات تكنولوجيا) بيرغامو دالمين، تيناريس في يألوروب المالي للمدير أول مساعد 2011سبتيمبر-2010يوليو

 (المعلومات تكنولوجيا) بيرغامو دالمين، تيناريس في والتحصيل لالئتمان اإلقليمي المدير 2010يونيو -2009اكتوبر 

 2009سبتيمبر-2007أغسطس 
 (تكساس) هيوستن ،تيناريس أميريكا  في والمحاسبة التقارير ومنسق األرباح مركز مراقب

 

 2007يوليو – 2007مايو
  لويس سانت تيوب، مافريك شركة في محاسبة مشرف

 

 2007مايو -2005ديسمبر
 ) األرجنتين ( آيرس بوينس سيدركا، تيناريس في تقارير محلل

 

 (المعلومات تكنولوجيا) بيرغامو دالمين، تيناريس في محاسبة أخصائي 2005ديسمبر -2005أكتوبر

 (المعلومات تكنولوجيا) ميالنو إيه، بي إس كوبرز ووترهاوس برايس في الحسابات مدققي كبير 2005أكتوبر -2001مايو

مساهمة )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  ةالحالية في مجلس إدارات شرك اتالعضوي .4

 القانوني أو اللجان المنبثقة منها:



صفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م

العضوية 

)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة 

تيناريس جلوبال  1

 للخدمات ) سويسرا (

بيع الخدمات ل 

الشركات الخرى من 

 مجموعة تيناريس 

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تيناريس جلوبال  2

 للخدمات ) فرنسا (

بيع الخدمات ل 

الخرى من الشركات 

 مجموعة تيناريس

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تيناريس جلوبال  3

للخدمات ) المملكة 

 المتحدة (

 األنابيب بيع

 وملحقاتها

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تيناريس جلوبال  4

 ( للخدمات ) نيجيريا

 األنابيب بيع

 وملحقاتها

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تيوبلر للخدمات الفنية  5

 المحدودة 

 عضو الشركة القابضة 

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تغليف األنابيب  6

 نيجيريا  المحدودة 

بيع خدمات تغليف 

 األنابيب 

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة 

تيناريس جلوبال  7

 للخدمات ) النرويج (

 األنابيب بيع

 وملحقاتها

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة مساهمة

تيناريس جلوبال  8

 للخدمات ) غانا (

 األنابيب بيع

 وملحقاتها

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة

أماجا تيوبلر للخدمات  9

 المحدودة

 األنابيب بيع

 وملحقاتها

 عضو

 مجلس

 اإلدارة

 التنفيذي

 الينطبق  بصفته الشخصية 

 

 شركة محدودة

 


