الئحة المرشحين النتخابات مجلس ادارة شركة الخزنة للتأمين المزمع عقده في  30/23أبريل 2018
العد
د

االسم

1

خليفة محمد عبدالعزيز بن ربيع المهيري

2

ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

3

دحام الفندي راشد المزروعي

4

أحمد سعيد الخروصي

وصفة العضوية
تنفيذي  -غير تنفيذي
 -مستقل

الخبرات والمؤهالت العلمية و العملية

العضوية في شركات مساهمة أخرى

رئيس مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين الرئيس التنفيذي و نائب
رئيس مجلس ادارة مجموعة الربيع -رئيس مجلس إدارة شركة
أبوظبي القابضة-رئيس مجلس أمناء جامعة الحصن  -عضو مجلس
مستقل  -غير تنفيذي
ادارة في المجلس اإلماراتي األلماني المشترك للصناعة والتجارة-
حاصل على بكالوريوس محاسبة و ادارة أعمال من جامعة االمارات

نائب رئيس مجلس ادارة شركة
الجرافات البحرية الوطنية  -عضو
مجلس إدارة شركة سند للتأمين في
السعودية.

العضو المنتدب لشركة الخزنة للتأمين و العضو المنتدب لشركة
مستقل  -غير تنفيذي اليكتروميكانيكال ذ.م.م - .عضو مجلس ادارة مجموعة الربيّع-
حاصل على دبلوم عالي في ادارة األعمال

عضو مجلس ادارة في شركة الجرافات
البحرية الوطنية

عضومجلس اإلدارة بشركة الخزنة للتأمين و مدير مشاريع مكتب
األمين العام للمجلس التنفيذي المارة أبوظبي -عضو في لجنة تطوير
مستقل  -غير تنفيذي و توزيع مناطق الغرب -أعمال خاصة في مجال التجارة و تمثيل
الشركات-حاصل على بكالوريوس في ادارة األعمال من الجامعة
األمريكية الوطنية.
رئيس دائرة العالقات العامة و التوطين بشركة الخزنة للتأمين -عضو
مجلس اإلدارة في شركة الخزنة للتأمين وعضو مجلس ادارة شركة
غير مستقل  -تنفيذي أبو ظبي القابضة-تخصص في المعلوماتية التقنية في كلية التقنية
العليا ،خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية و العالقات العامة.

عضو مجلس إدارة شركة سند للتأمين
السعودية.

مناصب في أي
مواقع رقابية
أو حكومية أو
تجارية هامة

اليوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5

عمير محمد عتيق جمعه المهيري

مستقل  -غير تنفيذي

حاصل على ماجستير إدارة من كلية الشرطة

ال يوجد

ال يوجد

6

عتيق فتر عتيق الرميثي

مستقل  -غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة في شركة أبوظبي القابضة ،وحاصل على
ماجستير إدارة األعمال من جامعة اإلمارات العربيهة المتحدة

ال يوجد

7

لطيفه العامري

8

ناصر سيف الريامي

مدير إدارة الخدمات
في وكالة اإلمارات
للفضاء
موظفة في غرفة
تجارة وصناعة
أبوظبي

حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الكندية بدبي ،عضو
مستقل  -غير تنفيذي
مجلس اإلدارة في شركة أبوظبي القابضة

ال يوجد

حاصل على ماجستير باألمن القومي ،كلية الدفاع الوطني ،ومدير
مستقل  -غير تنفيذي
إدارة الرقابة والتراخيص في دائرة الثقافة والسياحه.

ال يوجد

دائرة الثقافة والسياحة

9

نوير سعيد ضاعن مبارك المنصوري

مدير تطوير التوطين في مجموعة أغذية ،حاصلة على بكالريوس في
مستقل  -غير تنفيذي نظم المعلومات من جامعة الحصن  ،عضو مجلس اإلدارة في شركة
أبوظبي القابضة

ال يوجد

ال يوجد

10

حمد محمد ربيع المهيري

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي ،الواليات المتحدة ،عضو
مستقل  -غير تنفيذي مجلس إدارة في مجموعة الربيع ،عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي
القابضة.

عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي
الوطنية للفنادق

ال يوجد

11

محمد سالم ال علي

دبلوم عالي إدارة أعمال من كلية اإلمارات بدبي ،دبلوم موارد بشرية
مستقل  -غير تنفيذي مركز الخليج العربي بدبي .خبرة أكثر من خمس سنوات في مجال
التأمين -مدير المشاريع الخاصة في موارد للتمويل

ال يوجد

ال يوجد

