اﻹسم

صفة الترشيح

الخبـــــــرات

سنوات الخبرة في مجال عمل الشركة

1

السيد /حميد ضياء جعفر

عضو غير تنفيذ

يرأس السيد حميد جعفر مجلس إدارة "مجموعة شركات نفط الهﻼل" ،إضافة إلى أعماله اﻷخرى في قطاعى النفط والغاز .لدى السيد حميد العديد من اﻹهتمامات الدولية والتجارية تشمل أعمال
شحن الحاويات وإدارة مراسي الحاويات والشحن البري ونشاطات صناعية أخرى إضافة إلى إستثمارات اﻷصول الخاصة والعقارات .وقد ساهم السيد حميد جعفر في تشجيع ودعم العديد من
المشروعات المهمة في مجال التعليم العالي في جامعة كمبريدج وفي دولة اﻹمارات العربية المتحدة ،باﻹضافة إلى نشاطاته اﻹجتماعية والخيرية العديدة.

2

السيد /راشد سيف الجروان

عضو غير تنفيذ

يتولى السيد الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز حيث قد تولى منصب المدير التنفيذي حتى عام  .2014كما تولى سابقا ً ايضا ً مهام الرئيس التنفيذي للشركة باﻹنابة لمدة
عام .باﻹضافة إلى أنه قد شغل مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك وأدغاز في أبوظبي لمدة  28سنة ،بعدما إكتسب خبرة واسعة في مجال إستكشاف وإنتاج النفظ والغاز على مدى خبرة  40عا ًما في قطاع النفط والغاز
أكثر من  40عام.

3

السيد /فاروج أبراهام نركيزيان

4

السيد /مجيد حميد جعفر

خبرة  40عا ًما في قطاع النفط والغاز

عضو غير تنفيذ

يتولى السيد نركيزيان منصب مدير عام بنك الشارقة منذ عام  ،1992ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك اﻹمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة منذ عام  .2008كما أنه أيضا ً مؤسس
ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي منذ عام  2003وهى مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في اﻹمارات.

خبرة أكثر من  30عا ًما منها  15عا ًما في
الشركات المساهمة في قطاع قطاع النفط
والغاز

عضو غير تنفيذي

يتولى السيد مجيد جعفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهﻼل في إمارة الشارقة ،ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهﻼل .كما أنه العضو المنتدب لشؤون مجلس إدارة شركة
دانة غاز باﻹضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة مؤسسات .وقد عمل سابقا ً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي اﻻستكشاف واﻹنتاج ،والغاز والطاقة .كما أن السيد مجيد عضو فعال
في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن ،ومنظمة الرؤساء الشباب وجمعية القيادات العربية الشابة ،ومدير معتمد في معهد المديرين )مدراء( في دبي.

خبرة  18عا ًما في قطاع النفط والغاز

5

السيد /هاني عبدالعزيز حسين التركيت

عضو مستقل

تولى السيد حسين مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة بترول الكويت منذ عام  2004وحتى عام  .2007وأيضا ً قد شغل منصب وزير البترول في الكويت حتى عام  .2013حاليا ً يشغل السيد حسين
عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك وربة في الكويت .وعليه فقد تولى السيد حسين مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إداراة عدة شركات ومن
ضمنها هيئة الكويت لﻺستثمار ،الهيئة العامة للصناعة ،هوشست إي جي ،شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة البترول الوطنية الكويتية.

خبرة  30عاما في الشركات المساهمة في
قطاع قطاع النفط والغاز

6

السيد  /جاسم الصديقي

عضو مستقل

جاسم الصديقي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة “شعاع كابيتل ش.م.ع ،”.المنصة اﻷبرز ﻹدارة اﻷصول والصيرفة اﻻستثمارية على مستوى المنطقة والناتجة عن اندماج “شعاع كابيتال”
و”مجموعة ابوظبي المالية” في كيان موحد حيث يصل حجم اﻷصول تحت إدارتها إلى قرابة  13مليار دوﻻر أميركي.
ويمتاز الصديقي بمقاربته الخﻼقة والديناميكية ،والتي تجسدت عبر العديد من استراتيجيات اﻻستثمار التي نُفذت في أسواق المنطقة .إضافةً إلى مهامه في مجموعة شعاع كابيتال ،يشغل جاسم
الصديقي منصب رئيس مجلس إدارة شركات عدة تشمل مجموعة “جي إف أتش” المالية“ ،سﻼمة – الشركة اﻹسﻼمية العربية للتأمين “ ،شركة “إشراق لﻼستثمار”“ ،المصرف الخليجي
التجاري” وشركة “ذا إنترتينر” .كذلك هو عضو مجلس إدارة في كل من “بنك أبوظبي اﻷول” ،وشركة “أبوظبي كابيتال جروب” ،وشركتي “أدنوك للتوزيع” و”دانة غاز”.
يحمل الصديقي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة “ويسكونسن ماديسون” ،ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من “جامعة كورنيل” في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
وسبق له أن عمل كمحاضر في المعهد البترولي في أبو ظبي.

أكثر من  15عا ًما من الخبرة منها  3أعوام
في الشركات المساهمة في قطاع قطاع النفط
والغاز

7

السيد /زياد عبد ﷲ كلداري

عضو غير تنفيذي

السيد زياد عبد ﷲ كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري للمحاماه حيث يعمل في مجال المحاماه واﻹستشارات القانونية من عام  1983حيث أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة
كلداري لﻺستثمار .كما إنه عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة اﻹمارات لﻼتصاﻻت المتكاملة ش.م.ع) .دو( .باﻹضافة إلى ذلك ،يرأس السيد كلداري اللجنة العليا المنظمة
لبطولة دبي الدولية للجواد العربي ورئيس مضمار جبل علي .كما إنه عضو في رابطة المحامين الدولية ومعهد المحكمين القانونيين.

أكثر من  30عا ًما من الخبرة منها  8أعوام
في الشركات المساهمة في قطاع قطاع النفط
والغاز

8

السيد /نور الدين شريف سحويل

عضو مستقل

السيد نور الدين سحويل هو الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة  .Uni-Arabيمتلك السيد نور الدين خبرة واسعة في مجال النفط والغاز  ،وبدأ حياته المهنية في هندسة البترول في شركة موبيل
أويل في مدينة نيو أورليانز بوﻻية لويزيانا في عام  .1973وفي الفترة من  1975إلى  ، 1979شغل منصب نائب مدير العمليات في شركة  Consolidated Natural Gasفي التصميم
واﻹشراف على برامج الحفر واﻹنتاج للعمليات البحرية والبرية .في عام  ، 1980أسس السيد نور الدين شركة  Uni-Arab Engineering and Oilfield Servicesفي أبو ظبي ،
خبرة  40عا ًما في قطاع النفط والغاز
اﻹمارات العربية المتحدة .ومثلت  Uni-Arabالشركات المصنعة من الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية وأوروبا واليابان في بيع المنتجات من مرحلة اﻻستكشاف إلى العمليات النهائية .وقد أضحت
 Uni-Arabﻻعبًا رئيسيًا في المنطقة في تشغيل الحفارات .يشغل السيد نورالدين منصب رئيس مجلس اﻹدارة لعدد من الشركات ،New Line Oil & Gas Services :وNew Line
 ،Soosan ENSو ،New Line & Orbitech Technical Support Servicesو .New Line Orion Nuclear E&Cالسيد نور الدين حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة
من جامعة وﻻية لويزيانا.

9

السيد /شاهين محمد عبدالعزيز المهيري

عضو مستقل

السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا اﻻتصاﻻت التجارية من جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة
يتولى السيد شاهين المهيري حاليا ً منصب المدير العام لمجموعة الربيع منذ عام  ،2001وهي شركة تعمل في تأجير وإدارة العقارات والوكاﻻت التجارية وتمثيل الشركات الدولية.
كما ويتولى أيضا ً السيد المهيري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكتروميكانيكال ،الوكيل الحصري لشركة سيمينز اﻷلمانية في إمارة أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة.
وقد تولى السيد المهيري سابقا ً منصب مساعد مدير اﻹدارة البحرية في هيئة البيئة في ابوظبي حتى عام  .2010وباﻹضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في
أبوظبي فإنه أيضا ً عضو لجنة التدقيق فيها منذ عام .2010

10

السيد  /يونس خوري

عضو مستقل

يتولى سعادة يونس الخوري منصب وكيل وزارة المالية بدولة اﻹمارات العربية المتحدة ،منذ عام  .2007حيث يتولى سعادته مسؤولية إدارة اﻷنشطة اليومية للميزانية الحكومية وعمليات
اﻹيرادات وتنويع اﻹيرادات والسياسات واﻹجراءات المالية ووظائف الدعم.
كما يشرف سعادته أيضا ً على المسائل المتعلقة بالضرائب والميزانية في دولة اﻹمارات باﻹضافة إلى اﻻتفاقيات بما في ذلك "تجنب اﻻزدواج الضريبي" وتبادل المعلومات الضريبية مع منظمة
التعاون اﻻقتصادي والتنمية وقانون اﻻمتثال الضريبي للحسابات اﻷجنبية )فاتكا( .مع هذا الدور المهم في القطاع المالي ،يشارك سعادته في إدارة عﻼقات دولة اﻹمارات مع المؤسسات اﻹقليمية
أكثر من خمسة وعشرين عا ًما من الخبرة
والدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق اﻷوبك.
وعمل سعادته قبل ذلك مدير تقنية المعلومات في دائرة المالية من  .2005-1997ومن عام  1995إلى عام  ،1997كان مهندس مشروع في شركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك( .باﻹضافة منها عامين في قطاع النفط والغاز
إلى أدواره ،يشغل سعادته عضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات التي تشمل مصرف اﻹمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اﻻجتماعية وبنك اﻹمارات
للتنمية وجامعة اﻹمارات وشركة اﻻتحاد للمعلومات اﻻئتمانية وهيئة الضرائب اﻻتحادية وصندوق النقد العربي.
يحمل سعادته شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة بوسطن في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،ودرجة الماجستير في إدارة الهندسة من جامعة نورث ايسترن في الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية.

11

اﻵنسة  /نجﻼء أحمد محمد المدفع

عضو مستقل

تشغل نجﻼء أحمد المدفع منصب الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة اﻷعمال )شراع(  ،وهو كيان مدعوم من الحكومة تم إطﻼقه في يناير من عام  ، 2016بهدف بناء بيئة ريادة اﻷعمال
في الشارقة  ،ودعم رواد اﻷعمال أثناء قيامهم ببناء وتنمية شركات ناشئة مبتكرة تساهم بشكل إيجابي في التنمية اﻻقتصادية للمنطقة.
قبل ذلك شغلت مناصب قيادية تختص بتطوير ريادة اﻷعمال لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع ،و في قطاع خدمات المؤسسات المالية لدى شركة ماكينزي في مكتب نيويورك .وتشمل
أدوارا لدى برايس واترهاوس كوبرز ) (PWCوشركة شل.
خبرتها المهنية السابقة أيضًا
ً
نجﻼء عضو مجلس إدارة في البنك العربي المتحد  ،وبنك اﻹمارات للتنمية  ،ومؤسسة مدارس اﻹمارات .وهي أيضًا رئيس مشارك لمجموعة عمل الثورة الصناعية الرابعة في مجلس اﻷعمال
البريطاني اﻹماراتي  ،ونائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة  ،وعضو مجلس إدارة إنديفور اﻹمارات العربية المتحدة.
نجﻼء هي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق اﻷوسط لمعهد آسبن ،وزميلة لمبادرة أيزنهاور العالمية .نجﻼء حاصلة على درجة الماجستير في إدارة اﻷعمال من جامعة ستانفورد.

أكثر من عشرين عا ًما من الخبرة في اﻷعمال
منها خبرة  3أعوام في قطاع النفط والغاز

12

السيدة  /حسنية هاشم

عضو مستقل

حسنية هاشم هي مديرة تنفيذية في قطاع النفط في الكويت  ،مع مسيرتها المهنية التي شكلتها سلسلة من النجاحات .كانت أول امرأة يتم تعيينها كمديرة ﻷصول النفط والغاز التي تنتج  730ألف
برميل من النفط يوميًا في دولة الكويت  ،مما يجعلها نموذجًا رائدًا للمرأة في الشرق اﻷوسط والعالم.
السيدة حسنية  ،كويتية الجنسية  ،حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت  ،وانضمت إلى شركة نفط الكويت كمهندسة بترول  ،حيث طورت خبرتها من خﻼل
مساهمات واسعة في أعمال التنقيب واﻹنتاج في الكويت ويشمل ذلك أنشطة إدارة المكامن والمشاريع المؤسساتية.

خبرة  40عا ًما في قطاع النفط والغاز

13

السيد  /علي محمد الجاسم

عضو مستقل

السيد علي الجاسم هو الرئيس التنفيذي لشركة اﻻتحاد لخدمات الطاقة .في السابق  ،وشغل قبل ذلك منصب المدير العام لشركة قيادة لتعليم قيادة السيارات وشغل أيضًا مناصب في هيئة
اﻹيجارات السكنية وتوتال وبلدية دبي.
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة اﻷعمال من جامعة دبي وماجستير إدارة اﻷعمال من الجامعة اﻷمريكية في دبي وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة أريزونا.

أكثر من خمسة وعشرين عا ًما من الخبرة في
اﻷعمال منها خبرة  5أعوام في قطاع النفط
والغاز

14

السيد  /مروان قطان

عضو مستقل

تخرج السيد قطان من جامعة وﻻية كاليفورنيا فريسنو  -علوم الكمبيوتر في عام  .1993عمل في شركة  ، Carlin Manufacturing Incorporatedالتي كانت مملوكة سابقًا لشركة
 ، TCBYوهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية .ويمثلهم حاليًا في جميع أنحاء منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا منذ  1993وحتى اﻵن .عمل في شركة Ti
أكثر من خمسة وعشرين عا ًما من الخبرة في
 Gulf Internationalمن  1995إلى  2001والتي غطت مجموعة متنوعة من اﻷنشطة التي تشمل تمثيل الشركات اﻷجنبية وإنشاء مشاريع جديدة في مجاﻻت مختلف ..تم تعيينه في منصب
اﻷعمال
المدير العام  -لشركة النقل الوطنية )أبو ظبي( من عام  2004حتى عام  2008وتم تعيينه كمستشار لمجلس اﻹدارة حتى نهاية عام  .2010أسس أعماله الخاصة منذ عام  2011في مجاﻻت
مختلفة تشمل المأكوﻻت والمشروبات واﻷزياء وشركة استثمار تستثمر بشكل رئيسي في العقارات وأسواق المال والشركات الناشئة.

15

السيد /أجيت جوشي

عضو مستقل

يتولى السيد أجيت جوشي حاليا ً منصب مدير اﻷسواق في شركة شعاع .يمتلك السيد أجيت جوشي خبرة مهنية تزيد عن  16عا ًما في قطاعات اﻻستشارات التقنية والخدمات المصرفية
اﻻستثمارية وإدارة اﻻستثمارات .ويدير السيد جوشي حاليا ً صندوق جولديلوكس اﻻستثماري ،حيث يتمحور نشاط الصندوق اﻻستثماري المنشأ في سوق أبوظبي العالمي حول استرتيجية
المشاركة الفعالة و البناءة في رأس مال الشركات المدرجة .و سابقا ً قاد السيد جوشي قسم أسواق رأس المال و الخدمات اﻻستشارية في شركة المتكاملة كابيتال .قبل انضمامه إلى شركة
المتكاملة كابيتال  ،شغل السيد جوشي منصبا ً استشاريا في مصرف اﻻستثماري التابع لبنك مسقط حيث قام بتقديم الخدمات اﻻسنشارية و شارك في تنفيذ العديد من الصفقات المتعلقة بالديون
في قطاعات البتروكيماويات و النفط والغاز وقطاعات المﻼحة البحرية والقطاع الفندقي .كما و يشغل السيد جوشي أيضا منصب عضو مجلس ادارة في شركة إشراق العقارية وشركة
المتكاملة كابيتال .يحمل السيد جوشي درجة البكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ويحمل درجة الماجستير في إدارة اﻷعمال من المعهد الهندي لﻺدارة في لكناو.

أكثر من عشرين عا ًما من الخبرة في اﻷعمال
منها  3أعوام في الشركات المساهمة في
قطاع قطاع النفط والغاز

خبرة  4أعوام في قطاع النفط والغاز

