
 

  لمرشحين وبيانات اأسماء 
  لعضوية مجلس إدارة شركة انفستكورب القابضة ش.م.ب. 

  
لشغل ترّشح السادة التالية أسمائھم ن تعلن انفستكورب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") ع

-2019(ثالث سنوات  دورة مدتھالفي مجلس إدارة الشركة  اً مقعد )12اثني عشر (
2022( :  

  
  اإلبراھيمالدكتور يوسف حمد 
 السيد خالد راشد الزياني 
 فابر اكيمالسيد جو 
 مازن سليمان فقيه الدكتور  
 السيد جون وليام فريزر 
 السير جيري جريمستون 
 السيد عبدهللا سعود الحميضي  
 الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
 السيد عبدهللا محمد المزروعي 
 عبداللطيف احمد العثمان لمھندسمعالي ا 
  سوليونج  كامالسيد جريجوري 
 عبدالرحمن بن سعود آل ثاني الشيخ 

    
 

   : مدرجة أدناه مرشحالمتعلقة بكل بيانات الخاصة وال
  

  الدكتور يوسف حمد االبراھيم
دكتوراه في االقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في الواليات المتحدة 

   االمريكية.
 

  الشؤون اإلقتصادية لصاحب السمو أمير دولة الكويت.  الدكتور اإلبراھيم ھو مستشار
  

واشنطن، عضو مجلس  ،وھو أيضا عضو في مجلس إدارة التحالف الكويتي األمريكي
مؤسسة  عضو في مجلس إدارة، (AGSIW) إدارة معھد دول الخليج العربية في واشنطن

  الكويت للتقدم العلمي.



 

   
لجنة التدقيق في رئيس واللجنة التنفيذية والدكتور االبراھيم عضو في مجلس األمناء 

الجامعة العربية المفتوحة في الكويت. وھو أيضا عضو في مجلس المستشارين في مركز 
واشنطن. وھو أيضا عضو في  ،جامعة جورج تاون ،الدراسات العربية المعاصرة

األعلى ، وعضو المجلس الجمعية االقتصادية الكويتية والمؤسسة االقتصادية األميريكية
  .للتخطيط والتنمية الكويتي

  
في الدكتور اإلبراھيم باحث في منتدى البحوث اإلقتصادية للدول العربية، إيران وتركيا 

  .القاھرة، مصر
  

المالية، وزير  الوزراء، وزيرلرئيس وزير بدرجة  مستشارااإلبراھيم  الدكتورسابقا، كان 
 عامةرئيس مجلس إدارة الھيئة الووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، التخطيط، 

  التنمية العربية.صندوق لالستثمار، ومحافظ صندوق النقد الدولي و
  
ورئيس مجلس ادارتھا منذ  2014منذ مايو  عضو في مجلس اإلدارةبراھيم اإل الدكتورو

  .2017اكتوبر 
  

  خالد راشد الزياني
  

 ،ذ.م.م للكابالت المحدودة شركة ميدالالسيد الزياني يتولى منصب رئيس مجلس إدارة 
جالف كلوجرز ذ.م.م، وشركة  شركةشركة ألومنيوم ويل ذ.م.م.، ، شركة ميتل فورم ذ.م.م

بنك البركة اإلسالمي في فيرست موترز ذ.م.م. وأيمريس الزياني فيوز مينيرال ذ.م.م. و
رجال األعمال  منتدى، وعمال البحريني البريطانيمجلس رجال األ، والبحرين

  البريطانيين في البحرين.
  

إن السيد الزياني مؤسس والرئيس المشترك للمجلس األمريكي البحريني لألعمال وھو 
  .غرفة تجارة وصناعة البحرينفي مجلي إدارة عضو 

  
و جمعية البحرين لتحويل  (CISI)السيد الزياني ھو رئيس مجلس البحرين االستشاري 

  البحرين والھند. وھو عضو فخري في جمعية، التكنولوجيا
  



 

 ش.م.ب يشغل السيد الزياني منصب الرئيس الفخري للشركة العائلية، الزياني لالستثمار
قطاعات الصناعة والبنوك والسيارات ) التي تدير مجموعة متنوعة من الشركات في م(

 .والرعاية الصحية والعقارات
  

نائب الرئيس ثم الرئيس والمؤسس  من بينھاعدة بق عمل السيد الزياني في مراكز وفيما س
التنفيذية لبنك البحرين اإلسالمي وكعضو مؤسس لغرفة التجارة األمريكية في  للجنة

  البحرين.
  

مساھمين استراتيجيين آخرين في مع يجي ويشارك أن السيد الزياني مساھم استرات
ائد والعواستثمارات والعمليات العقارية اإلستثمارات الخاصة في مشاريع استثمار الشركة 

  ة.المطلق
  

، وھو رئيس مجلس إدارة شركة 1982دارة منذ يونيو والسيد الزياني عضو في مجلس اإل
، ونائب 2014لإلستثمارات المالية ذ.م.م. منذ ديسمبر انفستكورب العربية السعودية 

، وعضو اللجنة التنفيذية للسياسة اإلدارية 2017رئيس مجلس إدارة الشركة منذ اكتوبر 
  للشركة.

  
  م فابراكيالسيد جو

  .، ألمانياربايس دكتوراه في العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا لإلدارة العامة،
  
ً ورجل أعمال محام ھو سيد فابرال منصب رئيس مجلس اإلشراف في  ألماني، يشغل حاليا

، كان الرئيس 2011. حتى نھاية عام Deutsche Boerse AGالبورصة األلمانية 
 Allianzفي مجلس إدارة  وعضواً  Allianz Global Investorsالتنفيذي لشركة 

SEوعضو في تنفيذي مالي  كمدير 1997في عام  أليانزإلى  فابر ، ميونيخ. انضم السيد
 أربعة عشر، بميونيخ، بعد أن أمضى Allianz-Versicherungs AGمجلس إدارة 

 ً  في فرانكفورت ولندن. Citicorpفي مناصب مختلفة مع  عاما
في  JAB Holdings Sarlيشغل السيد فابر منصب رئيس لجنة المساھمين في 

، نيويورك. يعمل في مجالس إدارة Coty Incلوكسمبورغ وعضو مجلس إدارة 
German Cancer Aid ،والمدرسة األوروبية لإلدارة والتكنولوجيا في برلين.، بون  

  



 

 2012ومن عام ، 2013حوكمة الشركات في سبتمبرقانون تم ترشيح السيد فابر إلى ھيئة 
ر تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر التابعة غي عضو مجلس إدارةشغل منصب  2018إلى 

 ، لندن.HSBC Holding PLCلمجلس إدارة 
  

  الدكتور مازن سليمان فقيه
، جامعة الملك عبد التطبيقية كلية الطب والعلوم -بكالوريوس الطب، بكالوريوس الجراحة

  العزيز.
  

  سليمان فقيه.الدكتور فقيه ھو رئيس مجموعة فقيه للرعاية وشركة مستشفى الدكتور 
  

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني  عضو مجلس إدارةيشغل الدكتور فقيه منصب 
. كما يشغل منصب عضو في مجلس أمناء الھيئة السعودية ألخصائيي 2018منذ عام 

 وضو مجلس إدارةالرعاية الصحية ونائب رئيس لجنة الصحة بغرفة تجارة جدة 
   الطبية وكلية أم القرى الطبية.مدينة الملك عبدهللا فياستشاري 

  
حصل الدكتور فقيه على "جائزة المساھمة المتميزة للفرد في صناعة الرعاية الصحية 

  .2012في الشرق األوسط" خالل مؤتمر ومعرض الصحة العربي 
  

في مشاريع استثمار الشركة في اإلستثمارات الخاصة والعمليات الدكتور فقيه يشارك 
  .العوائد المطلقةرات العقارية واستثما

  
  لسيد جون وليام فريزرا

  بكالوريوس في التاريخ، جامعة كورنيل.
  

 ً لالستثمار في شركة انفستكورب إلدارة االئتمان تنفيذياً ورئيسا  كان السيد فريزر رئيسا
بالواليات المتحدة األمريكية ورئيس لجنة االستثمار التابعة لھا. كان مسؤوالً عن إدارة 

 العالمية إلدارة االئتمان. انفستكورباألعمال التجارية األمريكية لمنصة 
  

 3i تثمار في شركةتشمل المناصب السابقة للسيد فريزر: الشريك اإلداري ومدير االس
Debt Investment US LLC ؛ مؤسس، الشريك اإلداري ورئيس االستثمار في

WCAS Fraser Sullivan Investment Management, LLC ؛ شريك ومدير
 CypressTree ؛ والمدير العام لشركة.Angelo, Gordon & Co., L.Pعام في



 

Investment Management, LLC الرئيس ومدير المحفظة . كما شغل منصب نائب
 .Merrill Lynch Asset Management في
  
  

  السير جيري جريمستون
  .ماجستير اآلداب، ماجستير العلوم في الكيمياء، كلية ميرتون، جامعة أكسفورد

  
منصب رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك بين أبردين السير جريمستون يشغل 

. وھو يرأس أعمال التأمين في ستاندرد 2019ستاندرد انفستمنتس والشركة منذ فبراير 
اليف أبردين في الصين، وھنج آن ستاندرد اليف (مشروع مشترك مع تيدا) ويعمل 

ن في الھند) (واحدة من أكبر شركات التأمي HDFC Life Ltdكعضو مجلس إدارة في 
ً Standard Life (Asia) Ltdو  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  . وھو أيضا

ومستشار لمجلس إدارة بنك أبوظبي  Deloitte North West Europeلشركة 
  التجاري.

  
السابق لبنك باركليز الذي يشرف على بنك مجلس اإلدارة سير جريمستون ھو رئيس ال

ستاندرد اليف لوالبطاقات الدولية والمدفوعات وكذلك  باركليز للشركات واالستثمار
  أبردين، أكبر شركات االدخار واالستثمار في المملكة المتحدة.

  
المملكة المتحدة للشراكة المالية بين الھند مجلس إدارة سير جريمستون ھو رئيس ال

منتدى المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة والھند، الرئيس التنفيذي لوالمملكة المتحدة و
اللتان أنشأتھما الحكومتان الھندية والبريطانية. في المملكة المتحدة، عمل السير 
جريمستون في مجلس قيادة سالح الجو الملكي البريطاني (فيما بعد القيادة الجوية) من 

أحد جو الملكي البريطاني، وكان ، وترأس لجنة تدقيق سالح ال2007إلى عام  1999عام 
 بينفي لجنة تدقيق الدفاع.  متحف سالح الجو الملكي البريطاني، وكان عضواً  أمناء

، أجرى دراسة رئيسية عن "المدنيين في الدفاع" لرئيس الوزراء ووزير 2010-2011
ع في الفريق التوجيھي إلصالح الدفا الدولة للدفاع. كان السير جريمستون آنذاك عضواً 

، عمل في مجلس الدفاع برئاسة وزير الدفاع بصفته 2011برئاسة اللورد ليفين. منذ عام 
 ً   غير تنفيذي. رئيسا

  
قام الخزانة.  وزارةواالستثمار في والتجارة وھو عضو في مجلس إدارة الخدمات المالية 

، ومراجعة لجنة الخدمة المدنيةالحكومية (التي تحصل كل ثالث سنوات) لمراجعة بال



 

لتعيينات العامة في المملكة المتحدة والتي أدت إلى قانون التعيينات العامة الجديد، وقاد ا
سير جريمستون الالخزانة إلنشاء مركز القيادة الوطنية الجديد. شغل وزراة فريق عمل 

ً  TheCityUKمنصب رئيس مجلس إدارة  المجموعة االستشارية لسوق  وترأس أيضا
CityUK-CBBC China  والتي تساعد في تنسيق نشاط الخدمات المالية والخدمات

  .ذات الصلة بين المملكة المتحدة والصين المھنية
  

 ً  أحد كبار خدم السير جريمستون كأحد سفراء األعمال في المملكة المتحدة. وكان سابقا
ط المحي-االستثمار لدى شرودرز، وكان يدير أعمااًل في لندن ونيويورك وآسيا يمصرفي

عن الخصخصة  حيث كان مسؤوالً وزارة الخزانة الھادئ. قبل ذلك، كان مسؤواًل في 
  والسياسة تجاه الشركات المملوكة للدولة.

  
ً السير  ةتمت سيام "للخدمة العامة، ال سيما في الدفاع  2014في عام  جريمستون فارسا

  واألعمال".
  

  السيد عبدهللا سعود الحميضي
  العلوم وماجستير من الجامعة األمريكية في بيروتبكالوريوس في 

  
ھو نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة السيد عبدهللا سعود الحميضي 

التسھيالت التجارية، احدى أكبر الشركات لتمويل المستھلك في منطقة الشرق األوسط، 
سسة العامة للتأمينات وھو نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة االستثمارية للمؤ

في التعويض تحديد  عضو في مجلس االدارة وعضو لجنةاالجتماعية في الكويت، وھو 
  ، آي بي، لندن.بنك اي بي سيفرست ناشونال بنك، و

  
وأمين في الكويت والسيد الحميضي عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة 

  اإلستثمارات العقارية. ت تسھياللجنة التدقيق في شركة  عضو، وصندوقھا الفخري
  

كما انه كان بروفسور مساعد في جامعة الكويت والرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
  ، ورئيس مجلس إدارة وعضو مجلس ادارة بنك اي بي سي.الكيماويات البترولية

  
اإلستثمارات الخاصة يشترك في مشاريع الشركة االستثمارية في والسيد الحميضي 

    .العوائد المطلقةوالعمليات العقارية واستثمارات 
  



 

، وھوعضو لجنة 2017 ينايروالسيد الحميضي عضو في مجلس إدارة الشركة منذ 
  التدقيق والمخاطر ولجنة حوكمة الشركة.

  
  

  الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
  الواليات المتحدة األمريكية.بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تكساس في 

  
وھو أيضا الرئيس أواسيس كابيتال  مجلس إدارةيشغل الشيخ محمد حالياً منصب رئيس 

وھو أيضا عضو مجلس إدارة في كل من مدارس الشرق األوسط  .التنفيذي لشركة بوديوم
   .، وشركة ريد جارنيتوشركة دلتا لإلنشاءات

  
ً منصب الوقد  للھيئة العامة للتأمين االجتماعي رئيس التنفيذي شغل الشيخ محمد سابقا

سامينا ادارة كل من مجلس  سيوشركة البحرين لالتصاالت وكذلك رئ بالبحرين
شغل الشيخ محمد منصب عضو وكذلك و شركة االوراق المالية واالستثمار.  لالتصاالت 

ة بنك البحرين والكويت ش.م.ب وشركمجلس ادارة شركة البحرين لالتصاالت، و
  ، وبورصة البحرين.ھيالت التجاريةسالبحرين للت

  
وھوعضو لجنة  .2009والشيخ محمد عضو في مجلس إدارة الشركة منذ شھر ديسمبر 

، ويرأس مجلس إدارة شركة انفستكورب حوكمة الشركةالتدقيق والمخاطر ولجنة 
  ش.م.ب.(م).  للخدمات المالية

  
  عبدهللا محمد المزروعي

  ، كاليفورنيا.الفنون، كلية تشابمانبكالوريوس في 
  

مجموعة ديبا ولمزروعي رئاسة مجلس اإلدارة لشركة اإلمارات للتأمين السيد ا يتولى
)Depaوشركة  اإلمارات،مدرسة الشويفات العالمية في و، في دولة اإلمارات ة) المتحد

  ، في اإلمارات.شركة جاشنمال الوطنيةولوجيستكس العربية الدولية (أرامكس)، 
  

وشركة اإلمارات كل من أاليد انتربرايسيس عضو مجلس إدارة في وھو أيضا 
  في االمارات العربية المتحدة.للتخصصات ذ.م.م 

  



 

ت المتصلة مجلس إدارة شركة المزروعي انترناشيونال (والشركا السيد المزروعييرأس 
تنوعة تعمل في العديد من الصناعات وفئات األصول، والمتفرعة)، وھي شركة خاصة م

  .وھي مساھم رئيسي في االقتصاد اإلماراتي والعب رئيسي فيه
  

و ظبي وقبل ذلك عمل السيد المزروعي كالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أب
وكذلك فقد عمل كعضو ذي ناشيونال انفستر.  لشركة الوطني وتولى رئاسة المجلس

 التعليممجلس في شركة دن وبرادستريت ومجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس تنسيق ودمج 
)ECICد اانسيباالضافة الى المجلس االستشاري لجامعة  ) ومجلس أبو ظبي اإلقتصادي
)INSEAD.و ) في أبوظبي ً  EDHEC للكلية االعمافي الھيئة االستشارية  اشترك سابقا

  فرنسا.في 
  

مساھم استراتيجي في الشركة ويشترك مع مساھمين استراتيجيين إن السيد المزروعي 
اإلستثمارات الخاصة والعمليات العقارية آخرين في مشاريع الشركة االستثمارية في 

  .العوائد المطلقةواستثمارات 
  

لجنة  رئيس وھو ،2006والسيد المزروعي عضو في مجلس إدارة الشركة منذ فبراير 
  .حوكمة الشركةلجنة عضو التدقيق والمخاطر و

  
  

  معالي المھندس عبداللطيف احمد العثمان
ماجستير في إدارة األعمال، معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا (سلون)؛ بكالوريوس في 

  .الھندسة المدنية، جامعة الملك فھد للبترول والمعادن
  

المالك والرئيس التنفيذي لشركة العثمان لالستشارات العثمان ھو معالي المھندس 
  الھندسية، التي تقدم خدمات الھندسة والعمارة والتصميم الداخلي.

  
عضو مجلس إدارة الھيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية ھو معالي المھندس العثمان 

  السعودية.
  
ة الھيئة العامة لالستثمار غل معالي المھندس العثمان منصب محافظ ورئيس مجلس إدارش

مع  1979بدأ مسيرته المھنية عام  وھو كان). SAGIAفي المملكة العربية السعودية (
كمھندس.  1981شركة بكتل العربية السعودية، ثم التحق بشركة أرامكو السعودية عام 



 

خالل فترة عمله في شركة أرامكو السعودية، عمل في مشروع تجميع الغاز، ومشروع 
مصفاة رأس تنورة، ومصفاة القصيم، ومشروع مصفاة الجنوب الغربي، من بين  تحديث

ون أرامكو السعودية قبل ؤ، تم تعيينه المدير التنفيذي لش2001مشاريع أخرى. في يونيو 
ً 2001تعيينه نائباً لرئيس شؤون أرامكو السعودية في سبتمبر  كنائب أول  . وعمل الحقا

و السعودية. آخر منصب له في أرامكو السعودية ھو لرئيس الشؤون المالية في أرامك
  .نائب الرئيس األول للھندسة وإدارة المشاريع

  
كما شغل معالي المھندس العثمان منصب رئيس مجلس اإلدارة المؤسس لشركة الوقف 
لالستثمار التابعة لجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو التجارية، وشركة 

د، والشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي ئصدارة للكيماويات، وشركة وا
 ً  GCCمؤسس معھد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي ( (دوسور). وھو أيضا

BDI.( 
 
  

 السيد جريجوري كام ليونج سو
 و؛ أوتاوجامعة )، LL.Bإجازة في الحقوق ( ماجستير في إدارة األعمال، جامعة أوتاوا؛

  جامعة كارلتون، كندا في اإلقتصاد، بكالوريوس
  

مستقل غير تنفيذي لشركة أورينت أوفرسيز  عضو مجلس إدارةيعمل السيد سو ك
، وشركة تشاينا )Orient Overseas International Limited( إنترناشيونال ليميتد

 China Overseas Property Holdings( ھولدينجز ليمتد رتيأوفرسيز بروب
Limited(وشركة أفيفا للتأمين على الحياة المحدودة ، )Aviva Life Insurance 

Company Limited.(  
  

منصب وزير التجارة والتنمية االقتصادية لحكومة ھونغ كونغ بين يونيو  سوشغل السيد 
استثمر ھونغ عشرة أذرع تنفيذية، وھي  عمليات، حيث أشرف على 2017ويونيو  2011
كونغ، مكتب البريد، ھونغ ، إدارة الملكية الفكرية، إدارة التجارة والصناعة، مرصد كونغ

، إذاعة وتلفزيون ھونغ كونغ، مكتب ھيئة مكتب األفالم، إدارة المقاالت والصحف
االتصاالت، المكاتب االقتصادية والتجارية الخارجية لھونغ كونغ، لجنة االبتكار 

المعلومات (حتى نوفمبر  ئاسةرلالحكومة )، مكتب 2015والتكنولوجيا (حتى نوفمبر 
قة ھونغ ). كما شغل منصب وكيل وزارة التجارة والتنمية االقتصادية لحكومة منط2015

 .2011ويونيو  2008كونغ اإلدارية الخاصة بين يونيو 



 

 
القانون (الشركات والمصارف) ألكثر من  سوقبل عمله في الخدمة العامة، مارس السيد 

24  ً وخالل تلك الفترة شغل منصب نائب رئيس التحالف الديمقراطي من أجل  عاما
المستشفيات، وعضو مجلس التحسين والتقدم في ھونغ كونغ، عضو مجلس إدارة ھيئة 

  .مقاطعة ونغ تاي سين
  

  الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
بكالوريوس في العالقات الدولية، ماجستير في العالقات الدولية، دبلوم أمن دولي ووطني، 

  جامعة ھارفرد  –ة يموحكالشؤون كلية جون أف كندي لل
  

الوقت الحالي وقد كان سابقا رئيس الشيخ عبدالرحمن وزيرا للدولة في قطر في ان 
، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الوالد الديوان األميري، والسكرتير الخاص لسمو األمير

  وسفير دولة قطر للواليات المتحدة األمريكية. 
   

الشيخ عبدالرحمن حاليا عضو مجلس ادارة بنك قطر الوطني وعضو المجلس االستشاري 
ة المعاصرة في جامعة جورجتاون في الواليات المتحدة في مركز الدراسات العربي

  األمريكية.  
   

  .  2017عام  ينايرعضو في مجلس اإلدارة منذ الشيخ عبدالرحمن 


