
           بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة

اإلى  ي�سعى  الإدارة  اأن جمل�س  لل�سركة، حيث  التنفيذية  الإدارة  ومتابعة  امل�ساهمني  اأهداف  تعمل على حتقيق  التي  التوازن  نقطة  الإدارة ميثل  دور جمل�س  اإن    •
حتقيق اأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية من خالل قيام الإدارة التنفيذية باملهام املنوطة بها على اأكمل وجه ، وحيث ان قرارات جمل�س الإدارة توؤثر ب�سكل كبري على 
اأداء ال�سركة و�سالمة مركزها املايل ، فقد حر�ست ال�سركة على  ان يكون جمل�س اإدارتها مكون من عدد كاٍف من الأع�ساء ) خم�س اأع�ساء(  ي�سمح له بت�سكيل 
العدد الالزم من اللجان املنبثقة منه يف اإطار متطلبات قواعد احلوكمة الر�سيدة، وقد روعي يف  ت�سكيل جمل�س الإدارة التنوع يف اخلربات واملهارات املتخ�س�سة 
التنفيذيني، وي�سم املجل�س ع�سو م�ستقل، و يخ�س�س  اأع�ساء جمل�س الإدارة من الأع�ساء غري  اأن  جميع   مبا ي�ساهم يف تعزيز الكفاءة يف اتخاذ القرارات كما 
جمل�س اإدارة ال�سركة الوقت الكايف لال�سطالع باملهام وامل�سوؤوليات املنوطة به، مبا يف ذلك التح�سري لجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عن املجل�س، واحلر�س 
على ح�سورها، ف�ساًل عن تنظيم اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة وفقا لأحكام القانون وقواعد احلوكمة الر�سيدة، كما مت اإن�ساء �سجل خا�س تدون فيه حما�سر 
اأمني  لل�سنة التي عقد فيها الجتماع ومبينًا به مكان الجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته، وقد قام املجل�س بتعيني  باأرقام متتابعة  اجتماعات جمل�س الإدارة 
�سر للمجل�س من بني موظفي ال�سركة وحتديد مهامه وفقا لقواعد حوكمة ال�سركة مبا يتما�سى مع امل�سوؤوليات املكلف بها، كما مت حتديد مهام وم�سوؤوليات كل من 
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سكل وا�سح يف ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة من قبل املجل�س مبا يعك�س التوازن يف ال�سالحيات وال�سلطات بني كل من جمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية، ف�ساًل عن عدم اإنفراد اأيًا من الأطراف بال�سلطة املطلقة، وذلك لت�سهيل عمليات ال�سركة.

ويتكون جمل�س الإدارة من خم�س اأع�ساء واأمني �سر وهم :

تاريخ النتخاب/ ا�ستمرار 
تعيني اأمني ال�سر

ال�سفة ت�سنيف الع�سو ال�سم

2019/04/08 رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي

2019/04/08 نائب رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة م�ستقل ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

2019/04/08 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي

2019/04/25 الرئي�س التنفيذي للمجموعة اأمني �سر ال�سيد/ اإبراهيم عبد الرحمن ال�سقعبي



ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة �ساملة املوؤهل العلمى واخلربة العملية : 

1- ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي  ) رئي�س جمل�س الإدارة ( 
حائز على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة املحا�سبة من كلية التجارة والقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية -جامعة الكويت.

 يحظى ال�سيد/  ر�سيد النفي�سي ب�سجل حافل من الجنازات يتجاوز الـ 42 عاما يف جمال اإدارة الأعمال و اإدارة و تطوير العقارات، تتميز م�سرية النفي�سي املهنية 
باملنا�سب املتعددة التي �سغلها خالل �سنوات عمله املا�سية والتي لعبت دورا هاما يف اإبراز خرباته العلمية و العملية اجللية  و مهاراته الإدارية املتميزة، حيث تولى �سابقًا 
)من�سب املدير العام ملجموعة النفي�سي املتحدة، كما �سبق اأن تولى من�سب مدير اإدارة القرو�س العقارية - البنك العقاري الكويتي( ، اأما عن ع�سويته يف جمال�س 
اإدارة ال�سركات والبنوك فقد �سغل �سابقًا )من�سب ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، جمل�س اإدارة البنك التجاري الكويتي، جمل�س اإدارة بنك 
الكويت واآ�سيا، جمل�س اإدارة موؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية، وكذلك رئا�سة جمل�س اإدارة �سركة ال�ستثمارات الوطنية وع�سو جمل�س اإدارة �سركة مزايا قطر، و ع�سو 
جمل�س اإدارة �سركة جمان للتعمري(. و حيث له باعًا طوياًل يف ممار�سة الأعمال احلرة يف جمال التطوير العقاري واملقاولت وادارة اأعماله اخلا�سة، و ي�سغل حاليًا 

من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املزايا القاب�سة منذ تاأ�سي�سها.

2- املهند�س / عبد الرحمن حممد ال�سارد ) نائب رئي�س جمل�س الإدارة (
حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف العلوم البيئية والبكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية.

�سغل ال�سارد منا�سب عليا يف العديد من القطاعات، واأ�سهم يف اأكتوبر من العام 2004 يف اإن�ساء موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر، و�سغل من�سب اأمينها العام حتى 
مايو 2009، كما �سغل مدير قطاع امل�ساريع العامة وال�سيانة يف بلدية دبي يف الفرتة بني 2001 حتى 2004، و�سغل اي�سا من�سب مدير اإدارة البناء والإ�سكان 
اإدارة يف العديد من ال�سركات بينها: برنامج زايد لالإ�سكان احلكومي، ومركز دبي التجاري  2001، وهو حاليا ع�سو جمل�س  اإلى   1994 احلكومي يف الفرتة من 

العاملي، ودبي لال�ستثمار ال�سناعي، و�سركة الإمارات للزجاج، ونادي دبي للمعاقني التطوعي، و �سرك املزايا القاب�سة

3- ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب حمرز ) ع�سو جمل�س الإدارة( 
حملل مايل معتمد )CFA( منذ عام 2005،  وهو حا�سل على املاج�ستري يف اإدارة الأعمال )تخ�س�س متويل( من اجلامعة الأمريكية، والبكالوريو�س يف العلوم من 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 
يتمتع ال�سيد/ عبد احلميد حمرز باخلربة املهنية وال�ستثمارية ال�ساملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ولديه خربة تزيد 
عن 18 عاما يف جمال اإدارة الأ�سول، واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية، واإعادة هيكلة وتطوير ا�سرتاتيجيات التخارج وقد لعب دورا ن�سطًا يف اإعادة هيكلة ديون بيت 
ال�ستثمار العاملي – جلوبل بقيمة 1.7 مليار دولر اأمريكي، وجنح اأي�سًا يف حتويل ق�سم ال�ستثمارات الرئي�سية اإلى ركيزة لأعمال اإدارة الأ�سول. يراأ�س عبد احلميد 
ق�سم اإدارة اأ�سول احلالت اخلا�سة لدى �سركة كامكو اإنف�ست التي تدير حاليا حمفظة اأ�سول بقيمة 170 مليون دولر اأمريكي وقد قاد عبد احلميد على مدى ال 5 

�سنوات املا�سية التخارج من اأ�سول تفوق قيمتها 450 مليون دولر اأمريكي يف عدة قطاعات. 
اإدارة يف عدد من ال�سركات الإقليمية والدولية يف قطاعات العقارات والتاأمني والغذاء وال�سناعة واخلدمات املالية. وقد �سارك عبد  عبد احلميد هو ع�سو جمل�س 
احلميد خالل م�سريته املهنية يف قيادة عدد من العمليات امل�سرفية اال�ستثمارية بقيمة 700 مليون دولر اأمريكي تغطي التقييمات واال�ست�سارات املالية وعمليات 
الدمج وال�ستحواذ ورفع راأ�س املال واإ�سدار ال�سندات واإعادة الهيكلة املالية والإدراج  يف ال�سواق املالية. وقد بداأ حياته املهنية يف جمال اإدارة الأ�سول حيث كان ع�سوا 

يف فريق اإدارة ال�سناديق التي تدير �سندوقي ا�ستثمار م�سرتك.



4- ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان  ) ع�سو جمل�س الإدارة -  امل�ستقل(
ح�سل ال�سيد/ حممد العثمان على �سهاداته العلمية يف جمال اإدارة الأعمال من اجلامعة الأ�سرتالية يف الكويت ولديه عدد من ال�سهادات املهنية املتخ�س�سة يف جمال 
العقارات ح�سل عليها من عدد من املوؤ�س�سات املهنية املرموقة يف املجال العقاري، من بينها �سهادة التقييم العقاري واملنهجيات النظرية والتنفيذ العملي والتطور 
املهني والتكتيكات واأدوات املبيعات املوؤثرة يف امل�سهد العقاري ومهارات ا�سرتاتيجية يف جمال املبيعات للمهنيني العاملني يف جمال العقارات واملهارات احليوية للمهنيني 

العاملني يف املجال العقاري.
ي�سغل ال�سيد/ حممد العثمان حاليًا املدير التنفيذي ملجموعة �سذر. ويف ال�سابق �سغل عددًا من املنا�سب منها مدير عمليات الت�سويق والتاأجري يف �سركة احلمرا العقارية 
وكان م�سوؤول عن ت�سويق الوحدات التجارية مل�سروع احلمرا، وكان ال�سيد/ حممد العثمان اأي�سا ع�سوا يف جمل�س اإدارة �سركة �سينما احلمرا. وقام بعدد من الدرا�سات 

البحثية والتحليلية يف جمال امل�ساحات املخ�س�سة لقطاع التجزئة وامل�ساحات املكتبية ل�سركة اأجيال العقارية الرتفيهية و�سركة اجلال للخدمات العقارية.

5- ال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي ) ع�سو جمل�س الإدارة ( 
ح�سل ال�سيد / عيد عبد اهلل الري�س الر�سيدي على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد والإدارة والتنظيم من جامعة الكويت. بداأ ال�سيد/ عيد الر�سيدي م�سريته املهنية 
بالعمل يف الهيئة العامة لال�ستثمار يف دولة الكويت يف اإدارة ال�ستثمارات الأمريكية كما ح�سل على العديد من الربامج التدريبية يف ولية نيويورك بالوليات املتحدة 
الأمريكية مع موؤ�س�سة مورغان �ستانلي وت�ساي�س مانهاتن و�سيتي جروب ملدة ثالث �سنوات يف جمالت متنوعة مثل التحليالت املالية وحتليالت ال�ستثمار واإدارة الأ�سول 
واملخاطر والهند�سة املالية واعتمادات الأ�سول العاملية. وتتميز م�سريته املهنية باملنا�سب العديدة التي �سغلها حيث تولى من�سب مدير اإدارة ال�ستثمارات الأمريكية 
يف الهيئة العامة لال�ستثمار )KIA( بدولة الكويت و�سغل من�سب الرئي�س واملدير التنفيذي ملكتب ال�ستثمار الكويتي يف لندن – اململكة املتحدة )2012-2003(، 
ف�ساًل عن �سغله ملن�سب الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأ�سا�س القاب�سة. وي�سغل حالًيا من�سب الرئي�س واملدير التنفيذي لري�س كابيتال – جري�سي اآيالند. كما كان ال�سيد/ 
عيد الر�سيدي ع�سًوا يف جمال�س اإدارات �سركات وبنوك وجمعيات ثقافية واجتماعية واقت�سادية )جمعيات اقت�سادية اأمريكية وجمعيات اقت�سادية اأوروبية وجمعيات 

اقت�سادية كويتية(. وعالوًة على ذلك، تعددت ع�سويته يف جلان خمتلفة يف الكويت ولندن والوليات املتحدة الأمريكية.

6- املهند�س / اإبراهيم عبد الرحمن ال�سقعبي ) الرئي�س التنفيذي للمجموعة /اأمني �سر جمل�س الإدارة ( 
حا�سل على �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية ما�سرتخت لإدارة الأعمال، و على �سهادة بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات 
املتحدة الأمريكية. اإ�سافًة اإلى برامج تدريبية للروؤ�ساء التنفيذيني واملُقدمة من قبل جامعتي هارفارد و اإن�سياد. تنطوي م�سرية ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي املهنية على 
20 عامًا  تبلور فيها دوره ال�سرتاتيجي و الريادي كرئي�س تنفيذي يف ال�سنوات الإثنى ع�سر ال�سابقة ل�سركات داخل وخارج الكويت و تنوعت فيها اخلربات العملية بني 
جمالت الهند�سة املدنية و التطوير العقاري، اإدارة ال�سركات وامل�ساريع، حتليل املخاطر و حوكمة ال�سركات، و تكللت م�سريته املهنية باإجنازات و اأعمال برع فيها يف 
اإبراز مهاراته الأكادميية و العملية التي عك�ست اأداًء متميزًا يف جميع ما تبّوءه من منا�سب متعددة خالل ال�سنوات املا�سية. متكن ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي بنجاح 
من حتويل �سركات كويتية اإلى �سركات رائدة تعمل داخل و خارج الكويت بنجاح �سمت العديد من ال�سركات التابعة من خالل منو طبيعي وغري طبيعي على حٍد �سواء، 
والتي تقوم بالعديد من الأن�سطة يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية مثل جمل�س التعاون اخلليجي )دول جمل�س التعاون اخلليجي( وتركيا وهونغ كونغ. وي�سغل حاليًا 
من�سب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ل�سركة املزايا القاب�سة. تبوء ال�سيد/ اإبراهيم ال�سقعبي منا�سب يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة رائدة  ك�سركة دبي الأولى 
للتطوير العقاري، ال�سركة التجارية العقارية، �سركة الإمناء العقارية )اإرا�سكو( ، �سركة املدير الكويتي، �سركة بيتك العقارية، و �سركة م�ساكن العقارية، كما ي�سغل 

حاليًا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املزايا للتطوير العقاري.



ال�سم

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ال�سيد/ ر�سيد يعقوب 
النفي�سي 

رئي�س جمل�س الدارة
ال�سيد/ عبد الرحمن حممد 

را�سد ال�سارد
 نائب رئي�س جمل�س الدارة 
ال�سيد/ عبد احلميد حممد 

ديب حمرز
 ع�سو جمل�س اإدارة

ال�سيد/ حممد خالد عثمان 
العثمان

ع�سو م�ستقل
ال�سيد/ عيد عبداهلل 

الر�سيدي 
ع�سو جمل�س اإدارة 

 Microsoft( اإجتماع خالل عام 2020  مت بع�سها مبقر اإدارة ال�سركة ومت البع�س الخر عرب برامج التوا�سل املرئي ) عقد جمل�س اإدارة ال�سركة عدد )14 •
Teams App( نظرا للظروف ال�سحية وظروف احلظر التي مرت بها البالد خالل العام حيث �سدر عن تلك الإجتماعات 31 قرار وبيانها كالتايل:

•  تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�سر اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة.

يقوم اأمني �سر جمل�س الإدارة مب�ساعدة جمل�س الدارة ب�سكل م�ستمر ودائم وذلك ل�سمان ح�سولهم على جميع املعلومات املطلوبة، كما يقوم مب�ساعدة رئي�س جمل�س 
الإدارة يف كافة الأمور التي تتعلق باإعداد جداول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة واإ�سدار الدعوات لأع�ساء املجل�س، واإر�سال كافة امل�ستندات واملعلومات املتعلقة بجدول 
اأيام عمل على الأقل، والقيام بت�سجيل كافة القرارات  اأو من خالل الربيد اللكرتوين قبل موعد الجتماع بثالثة   board vantage الأعمال عن طريق برنامج 
اأثناء  واملناق�سات التي تتم بني الأع�ساء، وت�سجيل نتائج عمليات ت�سويت الأع�ساء على القرارات والعمل على تن�سيق وحفظ جميع الوثائق وامل�ستندات التي تناق�س 

الجتماعات.   
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