
 
 
 اإلسم م

Name  
 العضوية صفة

Membership status 
 سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي 1

H.H. Sheikh Mohammad  

Bin Saud Al Qasimi 

  تنفيذي غير عضو
Non-Executive Member 

 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي 2

Sheikh Ahmed  

Bin Humaid Al Qasimi 

  تنفيذي غير عضو 
Non-Executive Member 

 السيد/ خالد عبدهللا يوسف آل عبدهللا 3

Khaled Abdulla Yousef  

Abdulla Aal Abdulla 

  تنفيذي عضو
Executive Member 

 خالد بن علي بن سيف اليحمدي 4

Khalid Ali Saif Al Yahmadi 
  تنفيذي غير عضو

Non-Executive Member 
 راميش فينكاترامان 5

Ramesh Venkataraman 
  تنفيذي عضو

Executive Member 
 شريش صراف 6

Shirish Saraf 

  تنفيذي غير عضو
Non-Executive Member 

 الراجحي فواز سليمان عبد العزيز 7

Fawaz Sulaiman AL Rajhi 

  تنفيذي غير عضو
Non-Executive Member 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Name                                                                                         

 اإلسم    

 السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس االدارة

CV of candidates for membership of the  

Board of Directors 

H.H. SHK. MOHAMMED BIN SAUD AL QASIMI 

 سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي

Crown Prince of the Emirate of Ras Al Kamiah. Chairman of 

the Board since 2011. Appointed to the Board in 2009, 
becoming Vice-Chairman later that year. Also Chairman of 

Investment Development Office, Chairman of the Board of 

Directors of RAK Gas Commission and Chairman of Majan 
Printing and Packaging,. Holds a Bachelor’s Degree in 

Political Science from the University of California, USA. 

، تم 2011إمارة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام ولي عهد 
، وأصبح نائب للرئيس في 2009ين سموه عضوا في مجلس اإلدارة في عام يتع

وقت الحق من العام نفسه، كما أن سموه رئيس لمجلس إدارة هيئة التطوير 
مة اإلستثماري برأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة شركة غاز رأس الخي

للتوزيع، ورئيس مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف، حاصل على 
شهادة البكلوريس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة 

 األمريكية.                                                                                   

SHIRISH SARAF 

 افشيريش صر

Board member since 2014. Founder and Vice Chairman of 

Samena Capital. In June 2014 led the acquisition of a 

significant stake in RAK Ceramics PSC. Prior to founding 
Samena Capital, he was a Co-Founder and Managing Director 

of Abraaj Capital, which grew to become one of the largest 

global private equity firms managing in excess of US$6 
billion. In 1998 founded Oriel Investment Company, which 

emerged as one of the leading regional corporate finance 

firms. Currently Vice Chairman of Samena Capital and RAK 
Ceramics P.S.C and has previously held numerous 

directorships including Aramex Holdings, Abraaj Capital, 

Commercial Bank of Oman SAOG, EFG Hermes and Amwal 
Capital (Qatar). In September 2013, listed as one of Asia’s 25 

most influential people in Private Equity by Asian Investor’s  

Mr. Saraf was educated at Charterhouse (England) and holds a 
BSc (Economics) from the London School of Economics. 

 

، مؤسس ونائب رئيس سامينا 2014عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 
ى حصة كبيرة في قاد عملية اإلستحواذ عل 2014كابيتال، في يونيو من عام 

شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.  قبل تأسيس سامينا كابيتال كان السيد 
صراف المؤسس المشارك والعضو المنتدب ألبراج كابيتال والتي نمت لتصبح 
واحدة من أكبر صناديق األسهم الخاصة في العالم  حيث كانت تدير على ما يزيد 

كة اإلستثمارات أوريل والتي أسس شر 1998مليار دوالر، في عام  6عن 
برزت كواحدة من مؤسسات تمويل الشركات اإلقليمية الرائدة، ويشغل حاليا 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة سامينا كابيتال و سيراميك رأس الخيمة 

 -ش.م.ع. وقد شغل في السابق عضوية العديد من مجالس اإلدارة بما في ذلك:
نك عمان التجاري، إي أف جي هيرمز و أرامكس القابضة، أبراج كابيتال، ب

، أدرج السيد صراف كواحد من 2013أموال كابيتال )قطر(، في سبتمبر 
الشخصيات األكثر تأثيرا في آسيا في الملكية الخاصة من قبل المستثمرين 
اآلسيويين، تلقى السيد صراف تعليمه في مدرسة شارتر هاوس )إنجلترا( 

       علوم اإلقتصاد من جامعة لندن لإلقتصاد.                                                                                         وحاصل على شهادة البكلوريوس في
 

SHK. AHMED BIN HUMAID AL QASIMI 

 الشيخ أحمد بن حميد القاسمي

Board member since 1996; reappointed at the 2012 Annual 

General Meeting. Also Chairman of RAK White Cement and 
RAK Porcelain (a RAK Ceramics Group Company). Holds a 

Bachelor’s Degree from the Military College in Egypt. 

 

، تم إعادة إنتخاب الشيخ أحمد بن حميد 1996ضو مجلس إدارة منذ عام ع
، كما أنه أيضا رئيس 2012ية المنعقد عام القاسمي في إجتماع الجمعية العموم

مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لإلسمنت األبيض و شركة بورسيالن رأس 
الخيمة )إحدى شركات مجموعة سيراميك رأس الخيمة(، حاصل على شهادة 

                                                        البكالوريس في العلوم الحربية من الكلية العسكرية في جمهورية مصر العربية.                      
 

RAMESH VENKATARAMAN 

 راميش فينكاترمان

Board member since 2014. Senior Managing Director of  
Samena Capital. Former Managing Director with Bridgepoint 

Capital and Partner with Mckinsey and Company. Holds 

degrees from Princeton University, Oxford University, and 
the Institute of Technology.  

مينا كابيتال، كان ا، العضو المنتدب األول لس2014عضو مجلس إدارة منذ عام 
يشغل السيد فينكاترمان منصب العضو المنتدب لبريدج بوينت كابيتال و شريكا 

، وحاصل على شهادات من جامعة برينستون، جامعة مع ماكينزي آند كومباني
 أكسفورد والمعهد التكنولوجي.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHALED ABDULLA YOUSEF  

ABDULLA AAL ABDULLA 

 خالد عبدهللا يوسف عبدهللا آل عبدهللا

Board member since 2012. Also supports RAK Ceramics’ 

international manufacturing plants. Has over 23 years’ 
experience providing fiscal, strategic, and operations 

leadership with expertise in finance, budgeting and cost 

management, public relations and media, strategic planning, 
sales and marketing, profitability and cost analysis and policy 

and procedures development. Executive Member of the Board 

for RAKIA, RAKFTZ, and RAK Chamber of Commerce. 
Founder of KAY Invest, a locally based investment company 

with a diverse portfolio including finance, properties and 

trading. Currently, CEO and Member of the Board of 
Directors, Majan Printing and Packaging Co one of the largest 

printing and packaging companies in the Middle East.  Holds 

a Bachelor’s Degree in Business Management from the 
University of Arkansas, USA. 

 

، كما أنه يدعم مناطق التصنيع الدولية لشركة 2012عضو مجلس إدارة منذ عام 
سنة خبرة في اإلستراتيجية، وقيادة  23سيراميك رأس الخيمة، لديه ما يزيد عن 

ي مجال المالية، الموازنة وإدارة التكاليف، العالقات العامة العمليات وخبرة ف
واإلعالم، التخطيط الإلستراتيجي، المبيعات والتسويق، الربحية وتحليل التكاليف 
ووضع اإلجراءات والسياسات، كما أنه عضو تنفيذي في مجلس إدارة هيئة رأس 

كي أي  مجموعة الخيمة لإلستثمار، المنطقة الحرة، وغرفة رأس الخيمة، مؤسس
وهي عبارة عن شركة إستثمارات محلية تتضمن مجموعة متنوعة من واي، 

األعمال بما في ذلك التمويل، العقارات والتجارة، حاليا يشغل السيد خالد منصب 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف، إحدى أكبر 

الشرق األوسط، حاصل على درجة الشركات في مجال الطباعة والتغليف في 
 الواليات المتحدة األمريكة.                                       -البكالوريس في إدارة األعمال من جامعة آركانساس

KHALID ALI SAIF AL YAHMADI 

 خالد علي سيف اليحمدي
 

Investment Director of Oman Investment Fund, leading the 

resources, manufacturing, and logistics team. Previously 

Chief Investment Officer at Almadina Investment. More than 
13 years’ experience in investment banking, corporate 

finance, and private equity investments. Lectured in 

Economics and Finance at Sultan Qaboos University, Oman. 
Studied at the University of Illinois, USA. 

 

مدير اإلستثمار حيث يقود فريق اإلستثمار والتصنيع واللوجستية في صندوق 
عمان لإلستثمار، سابقا كان السيد خالد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار 

سنة في مجال  13ن في شركة المدينة لإلستثمار، لدى السيد خالد خبرة تزيد ع
الخدمات اإلستثمارية المصرفية، تمويل الشركات واستثمارات األسهم الخاصة، 
كما أنه محاضر في اإلقتصاد والمالية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، 

                                          تلقى السيد خالد تعليمه في جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية.                               

FAWAZ SULAIMAN AL RAJHI 

 فواز سليمان الراجحي

Fawaz is the Chairman of the Board, CEO and Head of 

Investment Committee of Al Rajhi United , a family-owned 
investment company with offices in Riyadh, Jeddah, New 

York and Dubai, focusing on public equities, private equities 

and real estate. Prior to this position, he has served as Head of 
Private Equity Placement as well as Director of Sales and 

Distribution at Al Rajhi Capital. He was also associated with 

Al Rajhi Bank, largest Islamic bank in the world. He has also 
served Proctor and Gamble as System Analyst at their 

Arabian Peninsula headquarters in building IT solutions for 

Business Development Fund. Fawaz holds Masters in 
Business Administration from Stanford University and 

Bachelors in MIS and Accounting from KFUPM. 

فواز هو رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة االستثمار في 
الراجحي المتحدة، وهي شركة استثمارية مملوكة للعائلة ولديها مكاتب في 

، و في الرأس المال العام  الرياض وجدة ونيويورك ودبي، ويتركز نشاط الشركة
الخاص والعقارات. كان يشغل السيد فواز سابقا منصب رئيس االكتتاب الخاص 
لألسهم وكذلك مدير المبيعات والتوزيع في الراجحي كابيتال. كما انه كان يرتبط 
مع مصرف الراجحي، أكبر بنك إسالمي في العالم. كما أنه كان يخدم في شركة 

الرئيسي لشبه الجزيرة العربية  كمحلل لألنظمة في الفرع بروكتور آند جامبل 
في حلول أنظمة معلومات المباني لصالح صندوق تطوير األعمال. فواز يحمل 
درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد والبكالوريوس في 

 اإلدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد
 


