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Date: 15/09/2021 

 

Ref: L/C/1/15921 

 

 

 

Mr. Hamad Al Ali 

Head of Companies Listing Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

 

 15/09/2021التاريخ:  

 

 1/15921االشارة: م و/د ق/

 

 

 المحتـرم      حمد العلييد/ الس 

 رئيس إدارة إدراج الشركات 

 لألوراق المالية  أبوظبيسوق 

 

The Securities and Commodities Authority/ 

Disclosure Department 

  

 قسم االفصاح  –ع لالسادة/ هيئة األوراق المالية و الس 

 

Greetings, 

 

Sub:  The National Investor PrJSC (“the 

Company”) Announces the resignation of its 

Managing Director and the appointment of a 

replacement   

 تحية طيبة وبعــد،  
 

شركة  الموضوع:   خ  إعالن  م  ش  الوطني  المستثمر 

مدير  استقالة المدير االداري و تعيين     عن)"الشركة"(  

 جديد  إداري

Kindly be informed that Mr. Arijit Nandi,  has 

submitted his resignation from his position as the 

Managing Director of the Company, for personal 

reasons. And in consultation with the board 

members, the board has accepted his resignation 

and agreed on appointing Mr. Rami Hurieh to be 

the new Managing Director, instead of Mr. Arijit 

Nandi, effective 07/10/2021. 

The members of the board and all the employees, 

extend their sincere thanks to Mr. Arijit Nandi for 

his efforts during the period of his tenure and wish 

all the success to Mr. Rami Hurieh in his new 

position. 

بأن  اإلفادة  ناندي   /السيد   نود  بتقديم    ،أرجيت  قام  قد 

من للشركة،    استقالته  إداري  كمدير  ألسباب  منصبه 

وأنه   مع  وشخصية،  مجلس  السادة  بالتشاور  أعضاء 

الم  قرر  ،دارة اإل و  ةوافقالمجلس  االستقالة  تم  على  قد 

السيد  االتفاق على   المدير  رامي حوريه  تعيين  ليكون 

السيد  إلداري  ا من  بدال  ناندي  الجديد  اعتبارا  أرجيت 

 .07/10/2021من: 
 

الموظفين  وكافة  المجلس  أعضاء  السادة  يتقدم  كما 

على الجهد الذي  أرجيت ناندي    /بخالص الشكر للسيد

للسيد   ويتمنى  بالشركة،  عمله  فترة  خالل  رامي بذله 

 التوفيق في منصبه الجديد. حوريه 

Please accept our sincere regards;  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،، 

 

 

______________   _________ 
 سعيد المسعود/ رئيس مجلس اإلدارة

Saeed Almasoud/ Chairman 
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A summary on the appointed Managing 
Director of The National Investor PrJSC/ 

Mr. Rami Hurieh 

الجديد لشركة   داري لمحة عن المدير اال 
 السيد رامي حوريه  /ش م خ    المستثمر الوطني

Mr. Rami previously served 
TNI as its Finance Director 
from January 2015 to March 
2020 and was the CFO for 
one of the real estate 
developers in Abu Dhabi 
prior to rejoining the firm. 

During his time with TNI as Finance Director, he 
was responsible for the group’s financial 
reporting framework including accounting, FP&A, 
and investor relations and worked closely with 
the Executive Committee and BOD on various 
strategic initiatives pertaining to the group and 
its subsidiaries. His responsibilities also included 
Audit Committee representation on portfolio 
companies, namely: Colliers Group, Millennium 
Central Mafraq Hotel and National Catering 
group.  

Prior to 2015, Mr. Rami worked in Riyadh, Saudi 
Arabia with reputable investment banks 
including Shuaa Capital and Al Jazira Capital as a 
senior member of the finance and operations 
team and his role encompassed delivery of all 
external and internal financial reporting and the 
development of the finance and treasury 
function. 

Rami started his career in the assurance service 
line with Ernst & Young in 2001, where he served 
seven years as senior in-charge for the firm’s 
financial services and investment management 
portfolio.  

Rami holds a BA degree in finance and accounting 
from Jordan. 

 سابقًا  حوريه    راميالسيد  عمل   
مالي المستثمر    كمدير  بشركة 

يناير  الوطني،   إلى    2015من 
منصب  2020مارس   شغل  كما   ،

مطوري  ألحد  المالي  المدير 
العودة   قبل  أبوظبي  في  العقارات 

 .إلى الشركة

قضاها   التي  الفترة  شركة  خالل  مع  رامي  السيد 
الوطني   عن   المستثمر  مسؤوالً  كان   ، مالي  كمدير 

إعداد التقارير المالية للمجموعة بما في ذلك المحاسبة،  
المالي، و والتحليل  المستثمرين    التخطيط  وعالقات 

و التنفيذية  اللجنة  مع  وثيق  بشكل  مجلس  مع  وعمل 
المتعلقة   اإلستراتيجية  المبادرات  مختلف  في  اإلدارة 

تضمنت  لشركة  با كما  لها.  التابعة  والشركات 
التدقيق في شركات المحفظة،  ان  لجبتمثيل  المسؤولياته  

كوليمثل مجموعة  سنترال  و   رز،ي:  ميلينيوم  فندق 
 .المفرق، والمجموعة الوطنية للتموين

عام    راميالسيد  عمل  وقد   الرياض   2015قبل  في 
بالمملكة العربية السعودية مع بنوك استثمارية مرموقة  

ذلك   في  كابيتال "بما  كابيتال"و  "شعاع    " الجزيرة 
والعمليات وشمل دوره    الماليةكعضو أول في فريق  

و الخارجية  المالية  التقارير  جميع  الداخلية تقديم 

 .. ووظيفة الخزانةاإلدارة الماليةوتطوير 

مع   تدقيقبدأ رامي مسيرته المهنية في مجال خدمات ال 
، حيث عمل   2001في عام   "ايرنست & يونغ"   شركة

المالية  لمدة سبع سنوات كمسؤول أول عن الخدمات 

 .للشركة ومحفظة إدارة االستثمار

المالية  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  رامي 

 .اسبة من األردنوالمح

 

 


