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 الفيصل محمد عمرو األمير الملكي السمو صاحب

 الخدمات من متنوعة مجاالت تشمل عاما ً 30 على تربو ةعملي خبرة عمرو األمير الملكي السمو صاحب لدى
 .والهندسة المعمارية والهندسة التنفيذية واإلدارة واالستثمارية التجارية المصرفية

 اإلسالمي فيصل وبنك اإلثمار بنك إدارة مجلس ورئيس ترست اإلسالمي المال لدار المشرفين مجلس رئيس وهو
 هو عمرو األمير الملكي السمو صاحب فإن ذلك، إلى اإلضافةصر(ًبم(ً اإلسالمي فيصل وبنكً )السودان(

 إدارة مجلس ورئيس ) جدة( ًوالتصاميم لالستشارات األحمر البحر شركة إدارة مجلس وعضو مؤسس أيضا ً
 والسودان تونس من كل في شقيقة شركات ولها جدة في مقرها ديوج التي) المعلومات لنظم الدليل شركة

ًة.والتجار للتسويق عمرو ومؤسسةً )جدة( ةًالمحدود للتجارة الوادي وشركةً)وباكستان

ً .للمهندسين السعودية الهيئة في وعضو البيئة ونظافة المدن وتطوير للبناء السعودية الجمعية في زميل أيضا ً هو

 دعب الملك جامعة من المعمارية الهندسة في البكالوريوس شهادة عمرو األمير الملكي السمو صاحب ويحمل
ً.السعودية العربية المملكة في العزيز

 

 خيرا يعقوب تونكو

ً.والمالي المصرفي القطاع في عاما ً 35 على تزيد عملية خبرة يعقوب األمير لدى

 MAA شركة إدارةًمجلس ورئيس كابيتال بي آي شركة إدارة مجلس رئيس منصب يعقوب األمير يشغل
 شركة في عاما ً 19 لمدة يعقوب األمير عملًوقبلها.ً 1999 عام في إليها انضم والتي ،)ماليزيا( برهاد القابضة
 في عمل كما .الشركة بتلك إدارة مجلس كرئيس له منصب آخرًتولى حيث ،)ماليزيا(ًالمتحدة برهاد التأمين
ً.وماليزيا المتحدة بالمملكةًهاوس ووتر برايس

 وهو بلندن، سيتي جامعة من الشرف مرتبة معًالعلوم في البكالوريوس شهادة على حاصل بيعقو واألمير 
ً.وويلز انجلترا فيًللمحاسبين القانوني بالمعهدًزميل عضو

ً  
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 الزامل هللا عبد زامل الشيخ

 التعاون مجلسًدول وفي السعودية العربية مملكةال في معروف أعمال رجل الزامل هللا عبد زامل الشيخ
ً.مختلفة قطاعات في التجاريةًاألنشطة إدارة في عاما ً 37 عن تزيد عملية خبرة ولديه الخليجي،

 ورئيس القابضة الزامل مجموعة لرئيس التنفيذي النائبًأيضا أنه كما .اإلثمار بنك في إدارة مجلس عضو وهو 
ًمن العديد يمثل وهو .المحدودة والتشغيل للصيانة الزامل وشركة البحرية دماتللخًالزامل شركة إدارة مجلس

ً .إدارةًمجلس عضو بصفته وذلك والبنوك الصناعية والشركات التجارة غرفة مثل المؤسسات

 هندسة في البكالوريوس شهادةًيحمل إذ األمريكية، المتحدة الواليات في العليا دراسته الزامل الشيخ تلقى وقد
 بالواليات فرجينيا ويست جامعة من نفسه التخصص فيًالماجستير وشهادة كاليفورنيا جنوب جامعة من ترولالب

ً.األمريكية المتحدة

 

 موسى أبو محمد الحميد عبد

ًالمصرفي. القطاع في عاما ً 49 على تزيد عملية خبرة موسى أبو السيد يمتلك

ً.ترست اإلسالمي المال لدار المشرفين مجلس في وعضو اإلثمار بنك في إدارة سمجلًعضو وهو 

 في إليه انضم والذيًالعربية، مصر بجمهورية اإلسالمي فيصل بنك محافظ منصب موسى أبو السيد يشغلً
 العامة الجمعية في عضو وهو .عاما 16ًً ًلمدة المصري المركزي البنك لدى يعمل كان وقبلها .٩١٩١ العام

ً .السعودي - المصري األعمال مجلس رئيسًأيضا ً وهو ،)مصر( ًللتأمين القابضة مصر شركةل

 على عالوة القاهرة جامعة من المالية في والدبلوم المحاسبة فيًالبكالوريوس درجة موسى أبو السيد ويحمل
ً.بإيطاليا ميالنو في بوكوني لويجي جامعة من االقتصادًفي العالي الدبلوم

ً  
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 بوجيري الرحمن عبد محمد

 وقد .والخارجية التجاريةًالمصرفية واألعمال المحاسبة في عاما ً 49 على تزيد خبرة بوجيري محمد السيد لدى
 عضو وهو ، 2013 أغسطس 31 حتى 2010 يوليو21ًنًم ماراإلث بنك في تنفيذيا ً رئيسا ً بوجيري السيدًكان
 . 2010 مارس منذ البنك إدارة مجلس في

 منصب شغل وسابقا ،ً.ترست اإلسالمي المال دار لمجموعة التنفيذي الرئيس منصب بوجيري السيد يشغل
 السعودية العربية المملكة في سعود آل الفيصلًمحمد األمير لكيالم السمو لصاحب الخاصة للمكاتب العام المدير

 .الشامل البحرينًلمصرف التنفيذي الرئيس نائب ومنصب

 المحدودة، )الشارقة( ًالخليجيًلالستثمار اإلسالمية الشركة إدارة مجلس رئيس منصب بوجيري السيد يشغل كما
 السيد فإن كذلك .المحدودة )الباهاما جزر( ًيجيالخلًلالستثمار اإلسالمية الشركة إدارة مجلس عضو وهو

 إيه إف وإم المحدودة، )جيرسي(ً اإلسالمي المال دار من كل في اإلدارة مجلسًرئيس منصب يشغل بوجيري
 فيصل ومكتب ،.إيهً.إس ماروك فايننس فيصل وشركة ،)سويسرا(ًإيه.إس وكانتارا المحدودة، )جيرسي(ًآي

 (.ًالرباط(ً نسيج وشركة للتطوير، اإلثمارًوشركة اإلدارية، للخدمات المياإلس المال دار وشركة الخاص،

 العالمية وكريسينتًالمحدودة، باهاما فيصل شركة من كل إدارة مجلس في عضو أيضا ً هو بوجيري والسيد
 لكابيتا الند أوفر ومجموعة ،)السعودية(ًاألصول إلدارة الخليجيون المستثمرون وشركة ،)برمودا( المحدودة
 فايننس وفيصل في، إن اإلسالمي المال ودار المحدودة، العالميةًوكريسينت األمريكية، المتحدة بالواليات
ً.لوكسمبرغ فايننسًوشامل لوكسمبرغ

ً.بالبحرينًالخليج بوليتكنك جامعة في واالقتصاد والرياضيات المحاسبة بوجيري السيد درس وقدً
ً  
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 القاسمي إبراهيم اإلله عبد

 بنك إدارة مجلسًعضو وهو .المتنوعة اإلدارية األعمال في عاما ً 34 على تزيد خبرة ميالقاس السيد يمتلك
 .كابيتال بي آي وشركة اإلثمار

 المنصب هذا من استقال حيثً،)العمل صندوق( ًلتمكين التنفيذي الرئيس منصب سابقا ً القاسمي السيد شغل وقد
 والوكيل االقتصادية التنمية مجلس في العمل صندوقًلمشروع التنفيذي الرئيس نائب وكان 2010 مايو في

 .الصحة وزارة في والصيانة الهندسة قسم ومدير االجتماعية والشؤون العملًوزارة في التدريب لشؤون المساعد
 عضوا ً كان وقدًالمهن، لمعرض التنظيمية واللجنة البحرينية المؤهالت إطار لجنة رئيس منصب أيضا ًًشغل وقد
 .البحرينية المستهلك حماية وجمعية البحرينية نالمهندسي جمعية في

 )باكستان( ًالمحدودًفيصل وبنك نسيج وشركة القابضة سوليدرتي مجموعة إدارة مجلس في عضو حاليا ً وهو
 مدرسة أمناء مجلس في عضو أيضا ًًوهوً.)السعودية العربية المملكة( ًللتكافل السعودية سوليدرتي وشركة
ً.العربي الخليج لؤلؤة

 المملكة في لندن جامعة ماري، كوين كلية من المدنية الهندسة في البكالوريوسًشهادة القاسمي السيد لويحم 
 كذلك وحاصلًالمتحدة بالمملكة لندن نورث جامعة من الصحية المرافق تخطيط في الماجستير وشهادةًالمتحدة
ً.البحرين في لجراحينلًاأليرلندية الملكية الكلية من الصحية الرعاية إدارة في الدبلوم على

ً

 علي عبدي عمر

 التجاري القطاع في وكذلكًللتطوير العامة واإلدارة المالي القطاع في عاما ً 49 على تزيد بخبرة علي السيد يتمتع
ً .وأوروبا األوسطًوالشرق أفريقيا في االستثمارية المصرفية والخدمات

 كوادرون شركة إدارة مجلس ورئيسًمؤسس هو علي السيد إن .اإلثمار بنك في إدارة مجلس عضو وهو
 السابق، وفيً)وتنزانيا المتحدة المملكة(ًالمتكاملة العقاريةًواالستثمارات ً)السودان( المحدودة لالستثمارات

ًالعام من للعمليات التنفيذي والرئيس التنفيذي الرئيس كان حيث ترست اإلسالميًالمال دار في علي السيد عمل

 الداخلي للتدقيق التنفيذيًالرئيس ونائب المالية للشؤون التنفيذي الرئيس نائب كان ذلك وقبلً. 1999 إلى 1986
ً. 1986 إلى 1983 العام من

 كماً)السودان(ًالزراعي واإلنماء لالستثمار العربية الهيئة في المالي والمديرًالمالية الشؤون مدير كان وقبلها
 المالي المديرًهو هناك تقلده منصب أخر وكان سنوات عشر لمدة للتنمية األفريقي البنك في عليًالسيد عمل
 والزراعة لالستثمار العربية والهيئةًواالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق في أيضا ً وعملً .للبنك
ً .سنوات 7 لمدة ؤسستينالم هاتينًفي عمل وقد .ًيالمال المدير منصب أيضا ً شغل حيث

 المحاسبين جمعية زميل وهو المتحدة المملكة في ليدز بجامعةًالتجارة كلية من معتمد محاسب علي السيد إن
 .المعتمدين القانونيين
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 بورسلي خالد أماني الدكتورة

 التخطيط لشؤون الدولةًووزيرة والصناعة التجارة وزيرة منصبي سابقا ً شغلت التي بورسلي، الدكتورة تمتلك
 .المصرفي والقطاع والتدريب االستشاراتًمجال في الخبرة من عاما ً ١٩ يقارب ما الكويت، في والتنمية

 العديد ولها اإلدارية العلومًكلية في الكويت بجامعة التمويل قسم في بروفيسور حاليا ً بورسلي الدكتورة وتعمل
 .االستراتيجي والتخطيط المؤسساتية والحوكمة المالًأسواق أنظمة مجال في المنشورة والتقارير األبحاث من
ًالعام للقطاع الفساد مكافحة لجائزة الكويتية الشفافية جمعية أمناء مجلس في عضوًهي بورسلي الدكتورة أن كما

 الكويت بنك من المقدمةًالكويتي االقتصادي الباحث جائزة على العام هذا الدكتورة حصلت وقد الكويت، بدولة
 لمساهماتها دواالقتصا األعمال إدارة مجال فيًللتميز األوسط الشرق جائزة على سابقا ً حصلت كما المركزي

 مجلس لدول الحوكمة في التميز جائزة مؤسس وهي .الكويت دولةًفي وقوانينه المال أسواق نظام تطوير في
 . التعاون

 ستاندردز كابيتال شركةًومؤسس إدارة مجلس رئيس بورسلي الدكتورة كانت الوزارية، المناصب تقلّدها وقبل
 ، 2011 العام إلى 2009 العام من وذلك الكويتًفي االئتماني للتصنيف تقلةمس وكالة أول االئتماني، للتصنيف

 ترأست كما ، 2011 العام إلى 2010 العام من الكويت في برقانًبنك إدارة مجلس عضو أيضا ً كانت وقد
 التالمقا من العديد لها التي بورسلي، والدكتورة . 2007 العام إلى 2006 العام منًالمال أسواق هيئة مشروع

 العام فيًالوطني الكويت ببنك المصرفي القطاع في العمل بدأت المتخصصة، العلمية والمجالتًالكتب في
ً.2811مًالعا في الكويت بجامعة التدريس مجال وفي 1987ً

ًماجستير وشهادة الكويت، جامعة من والتمويل الصيرفة في البكالوريوس شهادة بورسليًالدكتورة وتحمل 

 جامعة من التمويلًفي الدكتوراه وشهادة األمريكية المتحدة بالواليات سياتل جامعة من ةالمصرفي األعمال
 .األمريكية المتحدة بالواليات كاربونديل في إلينوي جنوب
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 الخريجي الكريم عبد هللا عبد محمد الشيخ

 .المتنوعةًواإلدارية فيةالمصر األعمال في عاما ً 41 على تزيد عملية خبرة الخريجي الشيخ لدى

 من العديد إداراتًمجالس رئاسة حاليا ً الخريجي الشيخ ويشغل .اإلثمار بنك في إدارة مجلس عضو وهو
 أبناء وشركة الدولية هل وشركة القابضةًالخريجي مجموعة شركة منها السعودية العربية المملكة في الشركات
 المال دار بمجموعة المشرفين مجلس في عضوية الخريجي يخالشًولدى .المحدودة العقارية الخريجي عبدهللا

 ورلدكيرًشركة إدارة ومجلس )السعودية العربية المملكة( ينبع أسمنت شركة إدارة ومجلسًترست اإلسالمي
 مجلس وعضو جدة في الحكمةًدار لجامعة الفخري المجلس وعضو .)األمريكية المتحدة الواليات( العالمية
 لالستثمار فيصل بنك إدارة مجلس رئيس السابقًفي الخريجي الشيخ كان وقد .للتعليم بيان مؤسسة إدارة

ًين(.البحر(

ًفي الدبلوم شهادة على حاصل وهو مصر، في القاهرة جامعة من حقوق ليسانس شهادةًالخريجي الشيخ ويحمل 

 العالمي المعهد من التسويقًإدارة في الدبلوم وشهادة األمريكية المتحدة بالواليات هارفارد جامعة من التغير إدارة
 .األمريكية المتحدة بالواليات كمبردج للتسويق

 

 حسن عبدهللا إبراهيم إلهام

 عضو هي التمويلية، الخدماتًمجال في المتنوعة الخبرة من عاما ً ثالثين من أكثر لديها والتي حسن، السيدة إن
 .كابيتال بي وآي اإلثمار بنك من كل في إدارة مجلس

 إلى باإلضافة والشركة،ًاألعمال الستراتيجية ومستشار الصحية للرعاية تأهيل مركز إدارة مجلس رئيسة وهي
 باريبا بي إن بي وشركة البحرين - القابضةًسوليدرتي ومجموعة ممتلكات من كل إدارة مجلس في عضويتها
 تتولى سيدة أول كانت حيث البحرين، مملكة في رائدة أعمال سيدةًوهي .لسعوديةا العربية المملكة - لالستثمار
ًأكثرًمن كواحدة لها التصويت تم وقد .األوسط الشرق منطقة في كوبرز هاوس ووتر برايسًفي شريك منصب

 ياإلسالم الضمان لخدماتًيوروموني جائزة على وحصلت فوربس مجلة من األوسط الشرق في تأثيرا ً السيدات
ً .االستشارية

 وبنك وتمكين البحرين االقتصادية التنمية مجلس من كل في إدارةًمجلس عضو سابقا ً حسن السيدة كانت وقد
 المرأةًتمكين لجنة من وكل البحرين وجامعة )إدامة( العقاري لالستثمار البحرين وشركةًوالكويت البحرين
 شغلت كما .البحرينية األعمالًسيدات جمعية في متابعةوال التخطيط ولجنة للمرأة األعلى المجلس في اقتصاديا ً
 وكانت 2010 يونيو حتى كوبرز هاوس ووتر برايس فيًالبحرين عن المسئول الشريك منصب حسن السيدة
 السيدة عملت وقد.1002ًًيونيو حتى األوسط بالشرق كوبرز هاوس ووترًبرايس في المالية الخدمات مدير
ً.الثمانيناتًبداية في كوبرز هاوس ووتر ببرايس التحقت أن منذ رئيسية بصورة اإلسالمية المؤسساتًمع حسن

 األمريكي المعهد في عضو وهي1986ً ًعام في معتمد قانوني محاسب مؤهل على حسن السيدةًحصلت
 .المعتمدين القانونيين للمحاسبين


