بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع.ع
HSBC Bank Oman S.A.O.G

التاريخ 24 :مارس 2021
وفقًا للمادة [ ]117من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم
[ ]2021/27بشأن إصدار الئحة الشركات المساهمة

Date: 24 March 2021
In accordance with Article [117] of the Capital
]Market Authority Resolution No. [27/2021
regarding the Issuance of the Regulations of

العامة ،يسر بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع .ع أن Public Joint Stock Companies, HSBC Bank
يعلن عن المرشحين التاليين وذلك وفقًا للترشيحات التي Oman S.A.O.G. (‘HBON’) would like to
تم استالمها النتخابات الجمعية العامة العادية المزمع عقدها announce the following candidates as received

يوم االحد  28مارس :2021

for the upcoming Annual General Meeting
elections scheduled on Sunday, 28th March
2021:

اسم المترشح والمؤهالت والسيرة الذاتية
 .1السير شيرارد كوبر -كولز (غير مستقل)

المؤهالت:
كلية هيرتفورد ،أكسفورد (حاصل على شهادة في األدب
الكالسيكي وباحث وزميل فخري)
انضم شيرارد إلى إتش إس بي سي القابضة في عام 2013
كمستشار أول لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للمجموعة وتم
تعيينه في منصب رئيس الشؤون الحكومية للمجموعة في عام
 2015ورئيس العالقات العامة للمجموعة في يونيو  .2017يشغل
شيرارد أيضا ً رئاسة مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عُمان
ش.م.ع.ع ،كما أنه عضو مجلس إدارة في إتش إس بي سي مصر
ش.م.م .وخالل الفترة من عام  2011إلى  2013شغل شيرارد
منصب مدير تطوير األعمال الدولية في شركة بي أي إي سيستمز
بي ال سي.
ً
كما أمضى قبل ذلك أكثر من  30عاما في السلك الدبلوماسي
البريطاني قادما ً من كلية اآلداب بجامعة أوكسفورد ،واختم مسيرته
بالعمل كسفير إلسرائيل والمملكة العربية السعودية ثم أفغانستان.

Name, Qualifications and Biography of
nominee
(Non-

Cowper-Coles.

1. Sir Sherard
)Independent

Qualifications:
Hertford College, Oxford (Degree in Classics,
)Scholar, Honorary Fellow
Sherard joined HSBC Holdings in 2013, as
Senior Adviser to the Group Chairman and
Group Chief Executive, and was appointed
Group Head of Government Affairs in 2015, and
Group Head of Public Affairs in June 2017. He
is also Chairman of HSBC Bank Oman SAOG,
and a Director of HSBC Bank Egypt SAE. From
2011 to 2013, he was Business Development
Director, International, at BAE Systems plc.
Earlier he spent over 30 years in the British
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Diplomatic Service, which he joined straight from
reading Classics at Oxford, finishing his career
as Ambassador to Israel, Saudi Arabia and then
Afghanistan.

 وعضو غير2018 شيرارد رئيس مجلس ادارة البنك منذ عام
.2017 مستقل غير تنفيذي لبنك اتش اتس بي سي عمان منذ عام

Sherard has been a Non-independent director on
the Board since 2017 and Chairman of HBON
since 2018.
2.Syed Abdulfattah Mansoor Sharaf (NonIndependent)
Qualifications
Bachelor of Arts - University of Denver
Abdulfattah Sharaf is a Group General Manager
and the Chief Executive Officer in HSBC, United
Arab Emirates. He is also Head of International
which covers Bahrain, Kuwait and Algeria.
Abdulfattah is a Board Member of HSBC Bank
Oman S.A.O.G. (HBON), HSBC Private Banking
Holdings (Suisse) SA (PBSU) and HSBC Private
Bank (Suisse) SA (PBRS).
Abdulfattah Sharaf has been Chair of the NRC
and a Non- Independent, non-executive director
and since 2012.

) السيد عبد الفتاح شرف (غير مستقل.2 انضم

:المؤهالت
 الواليات المتحدة،خريج جامعة دنفر
هو المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة في إتش إس بي سي
 كما يشغل منصب رئيس إدارة األعمال.اإلمارات العربية المتحدة
الدولية لبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود لكل من
 وهو أيضا ً عضو مجلس إدارة في بنك.البحرين والكويت والجزائر
ع وبنك إتش إس بي سي الشرق.ع.م.إتش إس بي سي عُمان ش
)األوسط المحدود وبنك إتش إس بي سي برايفت هولدينج (سويسرا
)إس ايه (بي بي إس يو) وبنك إتس إس بي سي برايفت (سويسرا
.)إس ايه (بي بي آر إٍس
عبد الفتاح شرف عضو مجلس إدارة غير مستقل غير تنفيذي ورئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت لبنك اتش اتس بي سي عمان منذ
.2012
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 .3كريستين جاين لنتش (غير مستقل)

المؤهالت:

(Non-

Lynch

3. Christine
Jane
)Independent
Qualifications:

درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (من الدرجة األولى) في اللغات
الحديثة والدراسات األوروبية من جامعة باث.
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (من الدرجة األولى) في
الخدمات المالية الممنوحة من جامعة معهد مانشستر للعلوم.

تشغل كريستين منصب رئيس قسم إدارة المخاطر بفضل خبرتها
العريضة في األعمال المصرفية الدولية التي امتدت إلى  22عاماً.
انضمت كريستين إلى إتش إس بي سي كمتدربة بعد التخرج من
الجامعة ،وتقلدت منذ ذلك الحين العديد من المناصب القيادية في جميع
قطاعات األعمال في المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا ومؤخرا ً
اإلمارات العربية المتحدة.
كريستين لينش عضو مجلس إدارة غير مستقلة غير تنفيذية ورئيسة
لجنة المخاطر للبنك منذ .2018

.4بول جوزيف لورينس (مستقل)

المؤهالت:
 - 2005كلية لندن لألعمال ،المملكة المتحدة ،اجتاز بنجاح البرنامج
التنفيذي األول الذي يهدف إلى تطوير القيادة  /إدارة عالقات أصحاب
المصلحة  /تطوير وتنفيذ االستراتيجية  /تحسين تنفيذ العمليات
التشغيلية
 1978إلى  - 1981جامعة ليستر المملكة المتحدة ،درجة
بكالوريوس العلوم في الدراسات المشتركة ،مع مرتبة الشرف من
الدرجة الثانية (.)2

BA (First Class) Hons degree in Modern
Languages & European Studies from the
University of Bath

BSc (First Class) Hons in Financial Services
awarded by University of Manchester Institute of
Science.
Christine is a senior Chief Risk Officer with 24
years’ broad experience in international
banking. She joined HSBC as a graduate trainee
and since then has held managerial and
leadership roles across the lines of business in
the UK, Germany, Switzerland and most recently
the UAE.
Christine Lynch has been a Non-Independent,
non-executive director and Chair of the Risk
Committee since 2018.
)4. Paul Joseph Lawrence (Independent
Qualifications:
2005 – London Business School, United
Kingdom Successful completion of the Senior
Executive Programme aimed at developing
Leadership/Managing
Stakeholder
Relationships/Developing and Implementing
Strategy/Improving Operational Execution
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1978 to1981 – Leicester University United
Kingdom. Degree of Bachelor of Science (BSc)
in Combined Studies, with the award of Honours
Class II (ii)
After 32 years with the HSBC Group, Paul retired
in August 2013 and now holds a small portfolio of
non-executive positions. During his career he
held a number of senior roles, in business
leadership in Asia and the USA and finally as
Head of the HSBC Group’s Global Internal Audit
function based in London.
He is an Independent Non-Executive Director
and Chair of Audit Committee of HSBC Oman
SOAG from March 2018.
5. Loizos
Mamas
(Independent)

Christodoulides

Qualifications:
University of Southampton, UK - Ph.D. in Digital
Radio Communications

 عاما ً مع مجموعة32  بعد أن قضى2013 تقاعد بول في أغسطس
.إتش إس بي سي ويشغل اآلن عددا ً قليالً من المناصب غير التنفيذية
 شغل بول عددا ً من المناصب الرفيعة،وعلى مدار مسيرته المهنية
،في مجال قيادة األعمال في آسيا والواليات المتحدة األمريكية
وآخرها منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي العالمية لمجموعة إتش
.إس بي سي في لندن
بول عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس لجنة التدقيق
.2018 لدى بنك إتش إس بي سي عُمان منذ عام

) الدكتور لوزيوس كريستودوليدس (مستقل.5

:المؤهالت
،  جامعة ساوثهامبتون-دكتوراه في اتصاالت الراديو الرقمية
المملكة المتحدة
 المملكة،  جامعة ساوثهامبتون- ماجستير في الهندسة اإللكترونية
.المتحدة
الدكتور كريستودوليدس لديه خبرة متنوعة في مجاالت االتصاالت
 هو الرئيس التنفيذي.اوتكنولجيا المعلومات والعقارات والسياحة
م" في سلطنة عمان وهو.م.والمدير التنفيذي لشركة "ناس للتنمية ش

University of Southampton, UK- M. Eng. in
Electronic Engineering

مدير ومؤسس شركة جيه كيه الخليج للتكنولوجيا ومدير تنفيذي
 شغل في الماضي العديد من المناصب.لشركة الخليج الدولية للتنمية

Dr Loizos has extensive and diversified
experience in Telecoms, IT, Real Estate and
Tourism. Dr Loizos is CEO and Executive
Director of NAS Development LLC in the
Sultanate of Oman. He is also Director and
Founder of JK Technosoft Gulf LLC and
Managing Director of Gulf International
Development LLC. In the past he has held

 ومجموعة1999-1995 العليا في إنمارسات (المملكة المتحدة) بين
.2007 – 1999 فودافون (المملكة المتحدة وألمانيا) بين
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 .6رانجيت سينغ (مستقل)

المؤهالت:

)various senior positions in Inmarsat (UK
between 1995-1999 and Vodafone Group (UK
and Germany) between 1999--2007.
)6. Ranjit Singh (Independent

بكالوريوس العلوم  ،جامعة والية وينونا  ،مينيسوتا  ،الواليات
المتحدة األمريكية
ماجستير في إدارة األعمال (مع مرتبة الشرف) مدرسة ثندربيرد
األمريكية للدراسات العليا في اإلدارة الدولية  ،أريزونا  ،الواليات
المتحدة األمريكية
برنامج أليانز إلدارة التميز  ،لوزان  ،سويسرا.

رانجيت سينغ هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أكريديري مقرها
سويسرا .وهو أيضًا مدير غير تنفيذي لبنك ايرلندي ومقرها في
دبلن ومدرجة في البورصة األيرلندية  ،وعمل في لجنة المخاطر
واالستدامة التابعة لمجلس اإلدارة منذ عام .2019

.7نجالء زهير الجمالي (مستقل)

المؤهالت

Qualifications:
Bachelor of Science, Winona State University,
Minnesota USA
)Master of Business Administration (Honors
Thunderbird American Graduate School of
International Management, Arizona USA
Allianz Excellence Management Program, IMD
Lausanne, Switzerland.

Ranjit Singh is the CEO and Founder of
Accredere AG, a Switzerland-based advisory
firm. He is also a Non-Executive Director of AIB
PLC, a major Dublin-based Irish FTSE and Irish
Exchange-listed financial services firm, and has
served on their Risk and Sustainability
Committee of the Board since 2019.
)7. Najla Zuhair Al Jamali (Independent

بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الرياضيات مع الرياضيات
التطبيقية  /الفيزياء الرياضية من إمبريال كوليدج  ،لندن.
ماجستير في العلوم في اإلدارة المالية من جامعة لندن .

Qualifications:
Management.

2000-2001 MSc. Financial
University of London, UK

على مدار الـ  23عا ًما الماضية  ،عملت نجالء في العديد من األدوار
التشغيلية البرية والبحرية الستخراج النفط والغاز باإلضافة إلى
المناصب اإلدارية واالستشارية في إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط
في شركات مرموقة بما في ذلك شلمبرجر و فاليه لل واي اتش اس

1995-1998 BSc. (Hons) in Mathematics with
Mathematical Physics/Applied Mathematics.
Imperial College, UK
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Over the past 23 years, Najla has worked in
various onshore and offshore upstream Oil and
Gas operational roles as well as managerial and
consultancy positions in Africa, Europe and the
Middle East at reputable companies including
Vale, Schlumberger Business Consulting, IHS
Energy, Shell and Petroleum Development
Oman (PDO). She possesses strong analytical
and leadership skills with track record in deriving
and implementing strategies as well as business
turnaround solutions. Najla joined Oman Oil
Company in 2013 and contributed her extensive
experience in helping shape the company’s
strategic direction to fulfil the company’s
objectives of maximizing value for Oman from its
resources. In 2016, Najla was appointed as
Acting Executive Managing Director (EMD) of
Takamul Investment Company, a wholly owned
subsidiary of Oman Oil Company, which
manages a number Oman Oil Company’s Oman
based investments. In 2020, Najla temporarily
headed OQ’s Alternative Energy before it
transitioned to a business line. She continues to
be part of Alternative Energy Business Line.
Najla has been a Board of Directors member of
numerous companies under the OQ Group. She
also participated in Schlumberger’s leadership
programme at INSEAD, in France.

 تتمتع بمهارات تحليلية وقيادية.و شل و شركة تنمية نفط عمان للطاقة
قوية مع سجل حافل في اشتقاق وتنفيذ االستراتيجيات باإلضافة إلى
 انضمت نجالء إلى شركة النفط العمانية في.حلول تحول األعمال
 وساهمت بخبرتها الواسعة في المساعدة على تشكيل2013 عام
التوجه االستراتيجي للشركة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تعظيم
 تم تعيين نجالء كمدير، 2016  في عام.القيمة لعمان من مواردها
 وهي شركة، تنفيذي باإلنابة (اي ام دي) لشركة تكامل لالستثمار
 والتي تدير عددًا من، تابعة مملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية
.استثمارات شركة النفط العمانية في عمان

. ترأست نجالء مؤقتًا شركة "أو كيو" للطاقة البديلة، 2020 في عام
عضوا في مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة
كانت نجالء
ً
 وشاركت في برنامج القيادة الخاص بشلمبرجير."لمجموعة "أو كيو

Rahma Al Busaidy رحمة البوسعيدي
Company & Board Secretary أمينة سر مجلس االدارة والبنك

.في إنسياد في فرنسا

