
االسم
- تنفيذي غير تنفيذي )الفئة 

(مستقل غير مستقل
الخبرات والمؤهالت العلمية و العملية

العضوية و المنصب في شركات 

مساهمة أخرى

مناصب في أي مواقع 

رقابية أو حكومية أو 

تجارية هامة

خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع 

المهيري
غير تنفيذي- غير مستقل 

رئيس مجلس إدارة -الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الربيع 

عضو مجلس ادارة - رئيس مجلس أمناء جامعة الحصن -شركة أبوظبي القابضة

حاصل على - في المجلس اإلماراتي األلماني المشترك للصناعة والتجارة

بكالوريوس محاسبة و ادارة أعمال من جامعة االمارات

رئيس مجلس ادارة شركة الخزنة 

للتأمين
اليوجد

تنفيذي- غير مستقل أحمد سعيد الخروصي

وعضو مجلس - رئيس دائرة العالقات العامة و التوطين بشركة الخزنة للتأمين

تخصص في المعلوماتية التقنية في كلية التقنية -ادارة شركة أبو ظبي القابضة

.العليا، خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية و العالقات العامة

نائب رئيس مجلس ادارة شركة 

الخزنة للتأمين
ال يوجد

غير تنفيذي- مستقل راشد الظاهري
ماجيستر ادارة أعمال   جامعة العين- بكالوريوس نظم المعلومات 

ال يوجد
مدير عام شركة غافة 

لحلول االستدامة و الطاقة

غير تنفيذي- مستقل حمد محمد ربيع المهيري

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي، الواليات المتحدة، عضو مجلس إدارة 

.في مجموعة الربيع، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة
عضو مجلس ادارة في شركة 

الخزنة للتأمين
ال يوجد

غير تنفيذي- مستقل محمد سالم ال علي

دبلوم عالي إدارة أعمال من كلية اإلمارات بدبي، دبلوم موارد بشرية مركز 

غضو - خبرة أكثر من خمس سنوات في مجال التأمين. الخليج العربي بدبي

مجلس ادارة و مدير المشاريع الخاصة في شركة موارد للتمويل

عضو مجلس ادارة في شركة 

الخزنة للتأمين
ال يوجد

غير تنفيذي- مستقل كوبر راي

 عاما في مناصب ادارية مع 24خبير مالي و مصرفي متمرس، خبرة تزيد عن 

مصارف و مؤسسات مالية محلية و عالمية، حاصل على ماجيستر في ادارة 

األعمال و شهادة الريادة و التحفيز من جامعة هارفرد الدارة األعمال

عضو مجلس ادارة في شركة 

الخزنة للتأمين
ال يوجد
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