أعضاء مجلس اإلدارة
التعليم
١٩٩٩ –١٩٩٧
١٩٩٢ -١٩٩٠
١٩٨٧ -١٩٨٤

رمزي أبو خضرا
الوظيفة الحالية :
رئيس مجلس االدارة

١٩٨٤

التاريخ امل
 ٢٠١٦لتاريخه
٢٠١٦ - ٢٠١٤
 -٢٠١٣لتاريخه

 -٢٠١٣لتاريخه
 - ٢٠١١لتاريخه
٢٠١٣– ٢٠١١
٢٠١٣– ٢٠١١
٢٠١٤– ٢٠١٢

جامعة هارفارد كلية ادارة االعمال
ماجست ﺮ ي إدارة األعمال  -بوسطن
جامعة تكساس ي أوس ن
ماجست ﺮ العلوم ي الهندسة الكيميائية – تكساس  ،اوس ن
جامعة تنﺴ نوكسفيل
بكالوريوس العلوم ي الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف  -تنﺴ ،
نوكسفيل
ان ﺮناشيونال كولدج
إتمام برنامج البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني بامتياز – ب ﺮوت  ،لبنان

املركز الوط ألمراض الدم واألورام
مدير
الشركة الكويتية للصناعة
مدير
شركة ميت اليف -ايه اي ي
شركة ايه ان بي للتأم ن التعاوني  -الرياض
رئيس مجلس االدارة
مياسم الخليج  -الرياض
شريك إداري
جلف م ﺮجر
مستشار
بنك طيب ،البحرين
نائب الرئيس
شركة تعم ﺮ العقارية  -الكويت
عضو مجلس االدارة
منافع  ٣الجزيرة  -الخ ﺮ
عضو مجلس االدارة


٢٠١١– ٢٠٠٣
٢٠٠٣– ٢٠٠١
٢٠٠٣– ٢٠٠٠
٢٠٠٠– ١٩٩٠
١٩٩٨
١٩٩٧ -١٩٩٦
١٩٩٦ -١٩٩٤
١٩٩٣ -١٩٩٢
١٩٩٠ -١٩٨٧

بنك ي بي مورغان  -البحرين
مدير اداري
رسملة لالستثمار  -دبي
مدير
 IHILALللخدمات املالية  -دبي
شريك إداري
مجموعة كاراليل  -الرياض
مدير مساعد
كم ﺮيدج شركاء أبحاث الطاقة  -كم ﺮيدج
تحليل عمليات الدمج واالستحواذ ي صناعة التكرير النفطي
شركة ارامكو السعودية  -راس تنورة
مدير مشروع
شركة خدمات أرامكو  -كندا
مدير مشروع
شركة ارامكو السعودية  -راس تنورة
مهندس
الشركة العربية االمريكية للنفط )ارامكو(  -الظهران
مهندس


التعليم
١٩٩٧

ال ﺮنامج التنفيذي املتقدم ،مدرسة كيلوغ لإلدارة ،جامعة نورث وس ﺮن ،الواليات
املتحدة األمريكية

١٩٨٢

شهادة البكالوريوس ي االقتصاد )مع التخصص ي التسويق واإلدارة( ،فريبورغ،
سويسرا

التاريخ امل

ميشيل عجاج
الوظيفة الحالية منذ ٢٠١٠م:
نائب رئيس مجلس ادارة
ال ﺮوات
قطاع االعمال
ادارة ال ﺮوات

يو بي اس
١٩٩٨
عضو مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
٢٠١٧
رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
٢٠١٦ – ٢٠١٥
 ٢٠١٠ح تاريخه نائب رئيس مجلس ادارة ال ﺮوات
 ٢٠٠٩ح تاريخه عضو مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
عضو مجلس ادارة املجموعة
٢٠١٠ – ٢٠٠٢
رئيس قسم ادارة ال ﺮوات ي منطقة شرق البحر املتوسط والشرق االوسط
٢٠١٠ – ٢٠٠٤
و افريقيا
رئيس قسم ادارة ال ﺮوات ي الشرق االوسط وافريقيا
١٩٩٨
البنك السويسري  ،جنيف
١٩٩٨ – ١٩٨٩
الخدمات املصرفية الخاصة
١٩٩٤
مستشار العميل ورئيس مكتب الخليج العربي
الخدمات املصرفية الخاصة
١٩٨٩
مستشار العميل ورئيس مكتب الشرق االوسط
شركة براند انجن ﺮينق املحدودة  ،ق ﺮص
١٩٨٨ – ١٩٨٦
مدير  ،مسؤول التسويق واملبيعات
البنك السويسري
١٩٨٥ – ١٩٨٣
الخدمات املصرفية الخاصة  ،مستشار عميل )جونيور(  ،هونغ كونغ
١٩٨٥
خريج متدرب  ،لوزان
١٩٨٣

االنتداب

كوزيكو  -زيوريخ


التعليم
١٩٩٠

ماجست ﺮ ي إدارة األعمال ،جامعة جورج واشنطن

١٩٩٨

بكالوريوس إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية ي باريس

التاريخ امل

ع ي جانودي
الوظيفة الحالية :
رئيس مجموعة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
رئيس ادارة ال ﺮوات ي وسط
اوروبا الشرقية والشرق
االوسط وشمال افريقيا
قطاع االعمال
ادارة ال ﺮوات

منذ ٢٠١٠
منذ ٢٠١٦
منذ ٢٠١٥
منذ ٢٠١٣
٢٠١٣ – ٢٠١٢
٢٠١٢ – ٢٠١٠
٢٠١٠ – ٢٠٠٠
٢٠١٠ – ٢٠٠٦
٢٠٠٦ – ٢٠٠٢
٢٠٠٢ – ٢٠٠٠
١٩٩٩ – ١٩٩٧
١٩٩٧ – ١٩٩٣
١٩٩٣ – ١٩٩١
١٩٩١

يو بي اس اي ي ) – (UBS AGسويسرا
رئيس ادارة ال ﺮوات ي الشرق االوسط وتركيا وشمال افريقيا
نائب رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
رئيس مجموعة الشرق االوسط وشمال افريقيا
رئيس إدارة ال ﺮوات ي الشرق االوسط وشمال افريقيا
رئيس إدارة ال ﺮوات ي اململكة العربية السعودية والشرق األدنى وشمال
أفريقيا
مجموعة البنك اللبناني الفرنﺴ  ،باريس – فرنسا
نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
املدير العام
نائب املدير العام
املالية )السويسرية( – سويسرا
مدير  /اإلدارة العامة
بنك تشيس ما اتن الخاص – سويسرا
فريق الشرق األوسط
بنك تشيس ما اتن الخاص – لوكسمبورغ
فريق الخليج العربي  /الشرق األوسط  -مستشار عمالء
بنك ورمز كابيتال كوربوريشن  -نيويورك
موظف ائتمان جديد

التكليف نائب رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
عضو ي منظمة الرؤساء الشباب ،سويسرا
عضو ي لجنة بريتون وودز
الرئيس املشارك للتنوع واالندماج ي مجلس ادارة ال ﺮوات


التعليم
) ٢٠٠٢ماجست ﺮ هندسة( هندسة التصنيع واإلدارة  ،جامعة وارويك
التاريخ امل

محمود عبدالهادي
الوظيفة الحالية :
الرئيس التنفيذي
رئيس الخدمات املصرفية
اإلستثمارية
عضو مجلس ادارة

منذ ٢٠٠٩

يو بي اس العربية السعودية

منذ ٢٠١٢

الرئيس التنفيذي ،رئيس الخدمات املصرفية اإلستثمارية

٢٠١٢ – ٢٠٠٩

رئيس الخدمات املصرفية اإلستثمارية

٢٠٠٩ - ٢٠٠٧

يو بي أس اي ي فرع دبي

٢٠٠٩ – ٢٠٠٧

عضو فريق الخدمات املصرفية اإلستثمارية ي الشرق األوسط وشمال افريقيا

٢٠٠٧ – ٢٠٠٣

يو بي اس الخدمات املصرفية االستثمارية بلندن

٢٠٠٧ – ٢٠٠٥

عضو فريق الخدمات املصرفية االستثمارية ي الخدمات املصرفية االستثمارية

٢٠٠٥ – ٢٠٠٣

محلل عملية وساطة وادارة االسهم


التعليم
١٩٨٦ - ١٩٨٢
١٩٨١ – ١٩٧٧
التاريخ امل
 – ٢٠١٠لتاريخه
٢٠١٠ – ١٩٩٩

كريستوفر مارك بي ﺮام

١٩٩٨

الوظيفة الحالية :
عضو مجلس ادارة

١٩٩٦ – ١٩٩٢

١٩٩٢ – ١٩٩٠
١٩٩٠ – ١٩٨٧

٢٠١١– ٢٠٠٨

اللجنة التنفيذية

جامعة بريستول
هندسة كهربائية والك ﺮونية B. ENG.
كلية ويلينغ ن ،ب ﺮكش ﺮ أو ،مستوى ايه و اس
يو بي اس ايه ي ،لندن
رئيس املؤسسات السيادية العاملية
يو بي اس ايه ي ،لندن
يو بي اس إدارة األصول العاملية  ،رئيس قسم الشرق األوسط
نيمورا إدارة أصول ،لندن
رئيس قسم مبيعات أوروبا ،الشرق األوسط وأفريقيا
بنك الكويت املتحد ،لندن
مدير صندوق الدخل الثابت  -إدارة محافظ عمالء دول مجلس التعاون
الخلي ي
سينتوري إلدارة األصول ،لندن
مدير صندوق الدخل الثابت  -إدارة محافظ عمالء شمال أم ﺮكا
شركة ﺳ آي ي ان ايه ،لندن
مدير صندوق الدخل الثابت -إدارة محافظ استثمارات الحياة وغ ﺮ
الحياة
يو بي اس العربية السعودية
عضو مجلس إدارة غ ﺮ تنفيذي سابق الخ ﺮة املهنية
عضو ي اللجنة التنفيذية إلدارة األصول املالية لشركة يو بي أس
العربية السعودية


وهدان القا
الوظيفة الحالية:

التعليم
٢٠١٠

عضو مجلس إدارة

٢٠٠٠

جامعة امللك فهد للب ﺮول واملعادن
 ، EMBAإدارة األعمال التنفيذية
جامعة امللك فهد للب ﺮول واملعادن
بكالوريوس اإلدارة الصناعية

التاريخ امل
 ٢٠١٨لتاريخه
٢٠١٨-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٢
٢٠١٢-٢٠١١

االنتداب
 ٢٠١٨لتاريخه
 ٢٠١٧لتاريخه
 ٢٠١٥لتاريخه
 ٢٠١٥لتاريخه
 ٢٠١١لتاريخه

تطوير للرياضة )شركة ثروات القابضة(
الرئيس التنفيذي
ثروات القابضة
مدير محفظة
ثروات القابضة
مدير استثمار أول
مؤسسة التدريب التق وامل
مستشار الشريك االس ﺮاتي ي

تشوب للتأم ن
عضو مجلس ادارة
ت ﺮاز العقارية
عضو مجلس إدارة  ،لجنة التدقيق الداخ ي
تطوير للرياضة
عضو مجلس ادارة
اتحاد جاورا "ليبارا"
لجنة التدقيق الداخ ي
تشوب للتأم ن
رئيس ادارة لجنة التدقيق الداخ ي

