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السيد / مطر البلوشي ، مواطن من اإلمارات العربية المتحدة ، لديه أكثر من اثنين وعشرين عاًما من الخبرة في مجال إدارة 

مع البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة كمتداول في  1992وصناديق االستثمار. بدأ حياته المهنية في يناير  التمويل

، انضم إلى بنك  1998انضم إلى شركة أبو ظبي لالستثمار كمدير لمحفظة االستثمار ، في يونيو  1995يوليو  قسم الخزينة. في

كرئيس قسم العمالت األجنبية  2001الخزينة واالستثمار ، ثم انتقل إلى بنك أبو ظبي الوطني في مارس  الخليج األول كرئيس قسم

أصبح السيد البلوشي رئيسًا لمجموعة أسواق رأس المال المحلية والمدير العام ألبوظبي للخدمات ، 2005والسلع . في فبراير 

. يشغل السيد 2006ب مدير أول / مجموعة إدارة األصول في أكتوبر وحصل على لق ، )المالية (التابعة لبنك أبوظبي الوطني

األول  البلوشي حالياً منصب رئيس قسم االستثمار في مجموعة داس القابضة ، وهو عضو مجلس إدارة في كل من بنك الطاقة

بحرين . السيد البلوشي هو في البحرين ، واتصاالت مصر ،وبنك السالم البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة معالم القابضة في ال

مجال االستثمار  قائد جاد لمجموعة العمل ، ويتمتع بمهارات ممتازة في التحليل المالي وحل المشكالت وبناء العالقات المتعددة في

 . . يحمل السيد البلوشي بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة أركنساس بالواليات المتحدة األمريكية

 

Mr. Matar Al Blooshi, a national of the United Arab Emirates, with over 22 years’ experience in 

financial and fund management industry. He started his career in January 1992 with the Central 

Bank of the United Arab Emirates as a Dealer in the treasury department. In July 1995 he joined 

Abu Dhabi Investment Company as a Portfolio Manager, in June 1998 he joined First Gulf Bank 

as Head of Treasury & Investment Division and then he moved to National Bank of Abu Dhabi in 

March 2001 as a Head of Foreign Exchange and Commodities Department. In February 2005 Mr. 

Al Blooshi became the Head of Domestic Capital Market Group and the General Manager of Abu 

Dhabi Financial Services (Subsidiary of National Bank of Abu Dhabi) and he was given the title 

of Senior Manager / Asset Management Group in October 2006. 

Currently Mr. Al Blooshi is the Chief Investment Officer at Das Holding LLC, a Member of the 

Board of Directors of First Energy Bank in Bahrain, Al Salam Bank Bahrain, Etisalat Misr and 

Chairman of Maalem Holdings in Bahrain.  

Mr. Al Blooshi is a hard-working group leader, with excellent interpersonal analytical and problem 

solving skills and building numerous contacts within the investment arena.  

Mr. Al Blooshi holds a B.A in Banking & Financial Management from University of Arkansas, 

USA (1991). 

 


