ا .البينات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

بدر حمد عبد هللا الربيعه
كويتي

تاريخ الميالد

1982/10/06

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1

تاريخ الحصول على
المؤهل
2003

جامعة الكويت

كلية لندن إلدارة األعمال

2004

لندن

بيت التمويل الكويتي

2005

بيت التمويل الكويتي

المؤهل

التخصص

بكالريوس محاسبة

محاسبة

دورة تدريبية عن األستثمار وفن
2
التفاوض
دورة تدريبية في التمويل العقاري
3
واألستثمار
 .3الخبرات العملية للعضو المرشح

اسم الجهة المانحة

مجاالت الخبرة

الفترة
من عام  2004إلى عام 2006

بيت التمويل الكويتي – قطاع التمويل

من عام  2006إلى عام 2009

رئيس قسم األستثمار العقاري – شركة نور لألستثمار المالي ش.م.ع

من عام  2009إلى عام حتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة نور الصالحية العقارية ش.م.م

من عام  2009إلى عام 2019

رئيس مجلس اإلدارة – شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ع مدرج في سوق الكويت لألوراق المالية

من عام  2015إلى عام حتى تاريخه

عضو مجلس اإلدارة – شركة نور لألستثمار المالي ش.م.ع مدرج في سوق الكويت لألوراق المالية

من عام  2015إلى عام حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة ميزان بنك (باكستان) مدرج في سوق كراتشي لألوراق المالية.

من عام  2013إلى عام حتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة الدرة الوطنية العقارية ش.م.م

.4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) او أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م

اسم الشركة

1

اليوجد شركات داخل المملكة العربية
السعودية
شركة نور الصالحية العقارية ش.م.م
(الكويت)
شركة نور لألستثمار المالي ش.م.ع
(الكويت)

2
3
4
5

شركة النخيل لإلنتاج الزراعي
ش.م.ع (الكوبت)
شركة الدرة الوطنية العقارية ش.م.م
(الكويت)
ميزان بنك (باكستان)

النشاط
الرئيس

صفة العضوية (تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

عقاري

تنفيذي

شخصية

ال يوجد

مساهمة مقفلة

استثماري

غير تنفيذي

إعتبارية

زراعي

غير تنفيذي

إعتبارية

عضو لجنة
التدقيق ورئيس
لجنة المخاطر
ال يوجد

مساهمة عامة
مساهمة عامة

عقاري

غير تنفيذي

إعتبارية

ال يوجد

مساهمة مقفلة

بنك

غير تنفيذي

إعتبارية

عضو لجنة
التدقيق
والمراجعة

مساهمة

