
 
 
 

 يشغل  البستكي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع. 
 

تعزيز عامًا في مجال المصارف والتمويل دور محوري في عملية    25  وكان لخبرته التي تمتد ألكثر من
 .في المنطقة التي عمل بها العالميةشركات الوتسريع النمو التي شهدتها 

 
عملية ته  باإلضافة إلى قيادالتي خضعت لها شركة أمالك للتمويل،  الشامل  التحول  مسيرة  وقاد البستكي  

 . 2014شهر نوفمبر من عام التي تمت بنجاح في و شركة ال إعادة هيكلة
 

، ضمن مؤسسات رائدة رئيسية  عدة مناصب إدارية  البستكي  وباإلضافة إلى دوره في شركة أمالك، يشغل  
رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة واالستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة منصب  حالًيا  حيث يشغل  

 مكس. مجلس إدارة شركة أرانائب رئيس أمالك للتمويل في مصر، و 
 

 عن كثب مع كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين ومجالس   على مدى العقدين الماضيينوعمل البستكي  
عبر قطاعات متنوعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد شغل مناصب قيادية رئيسية اإلدارات  

مختلف   في  والعامة  الخاصة  القطاعات  اللوجستيةكنولوجيا  التمثل    المجاالتفي  والمصارف    والخدمات 
اإلدارة في مجموعة شغل منصب نائب رئيس مجلس  حيث    .القطاع العقاري و واالستثمارات المباشرة  والتمويل و 

وعضو  إدارة    يةتيكوم،  من  مجلس  القص  كل  وشؤون  األوقاف  للتمويل  شركة  و   رمؤسسة  العالمية  أمالك 
لخدمات المالية شركة إعمار لالجزائر و في    مصرف السالم و المملكة العربية السعودية  في    والتطوير العقاري 

 اإلمارات العربية المتحدة. بدولة  في دبي

 عارف عبدهللا الهرمي البستكي
 مجلس اإلدارةعضو 

 



 
  خبرة امتدت لخمسة عشر عامًا في المجال المصرفي  البستكيوقبل انضمامه إلى شركة أمالك، اكتسب  

، حيث شغل العديد من المناصب اإلدارية ضمن مؤسسات مالية رائدة من ضمنها بنك "أتش أس والمالي
نك  ( وبABN AMRO( الشرق األوسط وبنك دبي اإلسالمي وبنك "أيه بي أن أمرو" )HSBCبي سي" )

شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، وشهادة الماجستير في   البستكييحمل    الفجيرة الوطني.
الدولية العولمة،  ،األعمال  دبي  تخصص  في  ولونغونغ  جامعة   University of Wollongong)  من 

Dubai ). 
 

غرفة  وسم  من الجوائز المرموقة، حيث حصل على    تم تكريم البستكي بالعديد   ،ونظرًا لجهوده وأدواره القيادية
كما .  غرفة تجارة وصناعة دبي   مقدمًا منلمدة أربع سنوات متتالية    دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

على  وقد  ة لألعمال حصل  اإلسالمية  العالمية  األعمال    من  2018لعام    الجائزة  تميز  اإلسالمي  مركز 
عام  كما    ،العالمي في  تسميته  قائمة    2016تم  من  100أفضل  ضمن  تنفيذي  تريندز   رئيس   مجلة 

(TRENDS( وانسياد )INSEAD .) 


