
 

 
Confidential 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 فيصل فاروق حممد متر  الرابعي  االسم

 2/1/1969 اتريخ امليالد  سعودي  اجلنسية 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

1 MASTERS BUSINESS 
ADMINISTRATION 

1993 AMERICAN  
UNIVERSITY, USA 

2 BASHELOR OF 
SCIENCE 

BUSINESS 
ADMINISTRATION 

1993 AMERICAN 
UNIVERSITY, USA 

3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

2010 CHAIRMAN, SAUDI ARABIAN-JAPANESE PHARMACEUTICALS CO., LTD. 

1996 
EXECUTIVE MANAGER, SAUDI ARABIAN-JAPANESE 
PHARMACEUTICALS CO., LTD. 

1996 
BOARD MEMBER, SAUDI ARABIAN-JAPANESE PHARMACEUTICALS CO., 
LTD. 

1993 
BOARD MEMBER / MANAGING PARTNE 

TAMER GROUP OF COMPANIES 
2008 BOARD MEMBER, ARABIO 

2006 BOARD MEMBER, SUKOON INTERNATIONAL CO. 

2012 BOARD MEMBER / CHAIRMAN, UNITED GULF FOR HEALTHCARE CO. 

2012 
BOARD MEMBER, LUXURIOUS ELEGANCE FOR CLOTHES PRODUCTION 
& COMMERCIAL CO., LTD 

2012 BOARD MEMBER, INTERNATIONAL MEDICAL CENTER 

2012 BOARD MEMBER, ITALIAN FOOD CO. 

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري تنفيذي،  
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانوين  اللجان عضوية 
 للشركة 

1       

2       



 

 
Confidential 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 الداان خالد أمحد اجلفال  االسم الرابعي 

 ه 28/11/1409 اتريخ امليالد  ةسعودي اجلنسية 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  املؤهل اتريخ احلصول على  التخصص املؤهل  م

  2012 دولية   أعمالإدارة   بكلوريوس علوم  1

  2014 إدارة أعمال  ماجستري  2

3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مديرة مشاريع  –ميونخ    –شركة سيمنس أبملانيا   2014- 2012
 التطوير اإلداري  – مديرة تطوير شئون املوظفني   2016- 2014

 رئيس تطوير االعمال لشركة خالد امحد اجلفال القابضة  2017
 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري تنفيذي،  
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانوين  اللجان عضوية 
 للشركة 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Confidential 

 ( السرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو املرشح ( أ 

 االسم

 الرباعي 
 خالد عابد حممد قامه 

 تاريخ سعودي  الجنسية

 امليالد 
 م 1970/ 2/9

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص املؤهل م

جامعة امللك عبد  م 1992 إدارة اعمال  البـكالوريس  1
 العزيز

5     

 الخبرات العملية للعضو املرشح  (ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 رئيس تنفيذي شركة  ميثاق االستثمارية القابضة  وحىت اترخيه    2014
 إدارة تنفيذية وعضو منتدب شركة سدكو كابيتال  2014- 2010
 انئب رئيس اعلي جمموعة االستثمارات املالية شركة سدكو القابضة وعضو جملس إدارة يف عدة شركات  2009- 2000
 مدير متويل الشركات وتطوير االعمال يف البنك السعودي الربيطاين ابملنطقة الغربية 2000- 1993

5  

 كان شكلها القانوني أو  العضوية  (د
ً
الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 اللجان املنبثقة منها: 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

 طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، ممثل  

 اعتبارية( عن شخصية 

 الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان 

 مسؤولية محدودة  التنفيذية  بصفتي الشخصية  مستقل فنادق وسياحة  مجموعة ايالف 1

شركة االعتصام   2

الحديثة للتسويق  

 املحدودة

أنظمة امنية  
 وصناعية

 مساهمة مغلقة  التنفيذية  بصفتي الشخصية  مستقل

شركة سكون   3
 العالمية  

رعاية صحية  
ممتدة وتطوير  

 عقاري

 مساهمة مغلقة  المراجعة  بصفتي الشخصية  مستقل

4       

  



 

 
Confidential 

 ( السرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 محد عبد هللا حممد احملياس آل علي 
 2/10/1979 اتريخ امليالد  سعودي 
 للعضو املرشح املؤهالت العلمية  (ب

اتريخ احلصول على   التخصص املؤهل 
 املؤهل 

 اسم اجلهة املناحة 

Bachelor Forensic Science 2002 Universty of Glamorgan, 
Wales 

Master DNA Profiling 2005 University of Central 
Lancashire 

    

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 الرئيس التنفيذي  – ضمان   –الشركة الوطنية للضمان الصحي  حاليا   - 2020

 نائب الرئيس التنفيذي  – ضمان   –الشركة الوطنية للضمان الصحي  2020 - 2019

 للشؤون التجاريةالرئيس التنفيذي  - ضمان   -الشركة الوطنية للضمان الصحي  2019

 للعملياتالرئيس التنفيذي  -  ضمان  -الصحي الشركة الوطنية للضمان   2019 - 2014

 املدير العام  - Daman Healthcare Solutions, GmBH, Munich حاليا   – 2018

2012- 2014 UAE National Biosecurity Committee – The UAE Cabinet  -General Secretary  

 أخصائي طب شرعي  – اإلمارات العربية املتحدة -وزارة العدل  2012 -2003

 القيادة العامة للقوات املسلحة  2012 - 1996

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة 
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
الشكل 
القانوين  
 للشركة 

Independent Health 
Information 

Technology Services 
  عضو جملس إدارة    



 

 
Confidential 

    جمعية اإلمارات للتأمين

 انئب رئيس جملس اإلدارة  
 رئيس اللجنة الفنية العليا 

رئيس اللجنة الفرعية الفنية للتأمني على احلياة  
 و التأمني الصحي 

رئيس اللجنة الفرعية الفنية لدعم التوطني 
 وتوفري الكوادر البشرية املؤعلة يف قطاع التأمني 

 

 

 

  



 

 
Confidential 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 الوهاب أبو كويك عبد الوهاب مصعب عبد   االسم الرابعي 

 م 25/12/1978 اتريخ امليالد  سعودي  اجلنسية 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 جامعة امللك عبد العزيز  2001 هندسة مكانيكية بكالوريوس هندسة  1
 جامعة امللك عبد العزيز  2007 هندسة صناعية  ماجستري هندسة  2
 جامعة إيرلندا الوطنية 2019 هندسة صناعية  دكتوراه هندسة  3

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مدير اإلنتاج   –مدير أحباث وتطوير  –مدير سالمة املصانع  –مدير مشاريع  2006 - 2000

2007 - 2014 
( مدير تنفيذي مشروع 2011( مدير تنفيذي اإلداية اهلندسية )2009) –جمموعة املصانع  –مدير تنفيذي 

 الصناعات الغذائية الكاملة

2018 - 2020 
جامعة االعمال و -عضو هيئة تدريس  –مدير مركز االحباث واالستشارات  –وكيل عنادة البحث العلمي 

 التكنلوجيا 
 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري تنفيذي،  
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

 اللجان عضوية 
الشكل القانوين 

 للشركة 

1       

2       
 

 

 

 

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

 رائد بن عبد العزيز بن قاسم الشدادي االسم الرابعي 
 ه 11/04/1404 اتريخ امليالد  سعودي  اجلنسية 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 جامعة كوفنتري  2016 نظم معلومات ادراية ماجستير  1
 جامعة امللك عبدالعزيز 2009 علوم حاسبات  بكالريوس 2
3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 والتشغيل إدارة وتشغيل مؤسسة رائد الشدادي لإلدارة  2001

 إدارة مؤسسة الخدمات الذكية للمصاعد 2019

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري تنفيذي،  
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

 اللجان عضوية 
الشكل القانوين 

 للشركة 

1       

2       
 

 

 

 

 

 

 

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

 Cornelius Alexander Ioannes Ankel االسم الرابعي 

 16/03/1965 اتريخ امليالد  German اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

MBA Finance and Economics 
 

1992 

International Management 
College, Buckingham, 

United Kingdom 

2 
HNC HNC Finance and 

Economics      1984 University of Hertfordshire, 
UK 

3 Graduation  

Diploma 
Highschool General 

Studies 1980 St. Columbia’s, St. Albans, 
Hertfordhire, UK 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
From 1 November 2016 Chief Operating Officer ERGO International  

ERGO International AG Appointed Chairman of the Board of Management  

2014 to Oct 2016 Khazanah Nasional Berhad’s Insurance, Avicennia Capital Sdn. Bhd., Malaysia 

Group CEO  

2013 to 2014 Allianz Global Corporate & Specialty SE, Singapore Regional Chief Executive 

Officer Asia  

2010 to 2013 Allianz Sigorta A.S., Turkey Chief Executive Officer  

2004 to 2010 Allianz Malaysia Bhd, Holding Company Chief Executive Officer & Country 

Manager  

2000 to 2004 Allianz Fire and Marine Insurance Japan Ltd. Chief Executive Officer  

1997 to 2000 Allianz Insurance Management Asia Pacific, Singapore Regional Marketing 

Manager & Senior Business Development Manager  

1995 to 1997 Jauch & Huebener, Insurance Brokers, Singapore Regional Representative Asia 

Pacific  

1992 to 1995 Metro International Insurance, Switzerland International Risk Manager  

1988 to 1992 Jauch & Huebener, Insurance Brokers, Germany Last function: Head of Property 

Insurance  

1988 to 1991 Training as Qualified Insurance Clerk  

16 March 1965 Born in Frankfurt/Main, Germany  

 

 

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د
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صفة العضوية )تنفيذي،  النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
 غري تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

1 
DKV Belgium S.A. 

/ N.V. 

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  
  

2 ERGO Grubu 

Holding A.Ş. 
Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative    

3 
ERGO General 

Insurance 

Company S.A. 

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  

  

4 

Sopockie 

Towarzystwo 

Ubezpieczén 

ERGO Hestia S.A. 

(Property & 

Casualty) 

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  

  

5 

Sopockie 

Towarzystwo 

Ubezpieczén na 

Zycie ERGO 

Hestia S.A. 

(Life Insurance) 

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  

  

6 
HDFC ERGO 

General Insurance 

Company Limited  

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  

  

7 ERGO Insurance 

Company 
Insurance 

Chairman of 

Supervisory Board 

Representative    

8 
ERGO Shisn 

(Life Insurance) 

 

Insurance 

Member of 

Supervisory Board 

Representative  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Confidential 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 فايز عبد هللا عايش الزايدي  االسم الرابعي 

 هـ 13/01/1402 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

 2015 إدارة األعمال التنفيذي ماجستير إدارة األعمال 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن

2 
للبترول جامعة الملك فهد  2006 حماسبة مالية  بكالوريوس محاسبة 

 والمعادن
3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 شركة ينبع للكيماويات )سابك(  –المراجعة الداخلية  –مدير أعلى  حاليا   - 2018

 شركة الرازي )سابك(  –المالية  –مدير أعلى  2018 – 2015

 شركة الرازي )سابك(  –المالية  –رئيس قسم  2015 – 2009

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
صفة العضوية )تنفيذي، 

 غري تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 شركة ثمار  1

السلع 

اإلستهالكية 

 اإلساسية 

 بصفتة شخصية  مستقل
لجنة الترشيحات و  

 المكافآت 
 مساهمة عامة 

2  
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 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 حممد بن عبدهللا بن جعفر الدار   الرابعي االسم 
 م 21/9/1975 اتريخ امليالد  سعودي  اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 بكالوريوس طب 1

 وجراحة 
 البحرين م 1999 طب وجراحة

2     
3     

 للعضو املرشح اخلربات العملية  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مستشفى حسين العلي 2018-2020

 مستشفى المشاري  2017-2018

 شركة رعاية الطبية   2015-2017

 السعوديةشركة ويليس  2014-2015

 سرك للغاز )أرامكو/شل العالمية( شركة  2011-2014

 شركة أكسا للتامين التعاوني  2009-2011

 المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية   2005-2009

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

1       

2       
 

 

 



 

 
Confidential 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 أسامة حممد مكي الكردي  االسم الرابعي 

 ه1375-7-1 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  املؤهل اتريخ احلصول على  التخصص املؤهل  م
 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  ه1977 ادارة مشاريع  بكالوريوس هندسة   1
2     
3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 مهندس ادارة مشاريع   م1977-1990

 أمني عام جملس الغرف السعودية   م1990-2000

 عضو جملس الشورى  م2000-2012

  

  

  
  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
صفة العضوية 

)تنفيذي، غري تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 مسئولية حمدودة  اليوجد  بصفته الشخصية   غري تنفيذي معارض ومؤمترات   شركة عالقات  1

2       
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 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 عبدهللا حمسن محيد النمري  االسم الرابعي 

 15/5/1980 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 KFUPM م2012 ادارة اعمال  ماجستري  1
م2003 تسويق   بكالوريوس  2  KFUPM 
 االكادمييه العربيه للعلوم املاليه املصرفيه  2004 مصدقية جتاريه  دبلوم  3
 هارفارد  2020 تقنية مالية متقدمة دورة   4
5 Cme1   هيئة السوق املاليه السعودية   2010 استثمار 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 الرئيس التنفيذي شركة الصكوك الوطنية  2018/11 

 املشرف العام على االسكان التنموي وزارة االسكان -مستشار الوزير 2018/6 - 3/ 2016
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية -مستشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لالوقاف 12/2016  - 5/2016

 مؤسسة سعفة القدوة الحسنة -  االمين العام 3/2017  - 1/2015

 شركة ابرام االعمال القابضة - التنفيذيالرئيس  12/2014  - 9/2010

 بنك االمارات دبي الوطني املالية  - مدير املبيعات املؤسسية 6/2010  - 7/2009

  دويتشة بنك -األصول نائب رئيس ادارة    7/2009  - 8/2007

 مصرف الراجحي  - مدير عالقة املجموعة املصرفية للشركات 9/2007 -  10/2004

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

1       

2       
 

  



 

 
Confidential 

 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 عمرو محمد خالد خاشقجي   االسم الرابعي 

 م  1952-10-08 اتريخ امليالد  سعودي   اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  احلصول على املؤهل اتريخ  التخصص املؤهل  م
 لكية منلو بوالية اكليفورينا   م    1977 إدارة الاعامل   باكلوريوس   1

م   1979 إدارة الاعامل   ماجس تري  2  جامعة ييل بوالية كونيتكيت  

3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 الرئيس التنفيذي -شركة عمر قاسم العيسائي  2018-2019

 رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة أمكست  AMKEST حىت االن   -1983

 شركة الجبس العاملية املحدودة    3G -  عضو مجلس اإلدارة واملساهم الرئيس ي  حىت االن   –  2005

 رئيس ومؤسس مشارك -ربحية شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة منظمة غير  حىت االن   –  2014

 عضو مجلس اإلدارة -شركة السكر املتحدة  2019 -  2018

 عضو مجس اإلدارة  -شركة التوفيق لألكياس البالستيكية واملنسوجات    2019 -  2018

 عضو مجلس اإلدارة   -شركة صناعات األغذية الوطنية  حىت االن   –  2018

 عضو مجلس اإلدارة -الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات    2019 –  2018

 عضو مجلس اإلدارة   -شركة املخازن املتحدة  حىت االن –  2018

 عضو مجلس اإلدارة -شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق   2019 –  2018

 عضو مجلس اإلدارة -شركة الصناعات الغذائية الشرقية املحدودة )نيجيرا(  حىت االن –  2018

 عضو املجلس اإلستشاري  -جامعة عفت  حىت االن –  2005

 عضو مجلس اإلدارة  -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  حىت االن –  2020

 عضو   –دولة  130ألف من املدراء التنفيذين من  28منظمة الرؤساء الشباب، منظمة عاملية تضم أكثر من  حىت االن –  1993

 عضو -منظمة منارةاألعمال، منظمة دولية ألصحاب األعمال واملدراء التنفيذين  حىت االن –  2005

 عضو مجلس اإلدارة  -شركة األهلي تكافل  2019 -  2010



 

 
Confidential 

 رئيس لجنة اإلستثمار 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآة

عضو مجلس اإلدارة املنتدب  -شركة الجبس األهلية، شركة مساهمة عامة  1998 –  1991  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

1       

2       
 


