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   2021-3-21التاريخ: 

 
 

 
شركة الجرافات البحرية إدارة لعضوية مجلس  المرشحينالسادة  أسماء

 )الشركة( الوطنية ش.م.ع
 

 تحية طيبة وبعد ،،
 

 2020 لسنة.( م.ر/3) رقم الهيئة إدارة مجلس رئيس قرارخالل المدة المحددة في تقدم للترشح 
واالعالن الذي قامت الشركة بنشره في  العامة المساهمة الشركات حوكمة دليل إعتماد بشأن

وتم التأكد من استيفائهم لشروط إدارة الشركة لعضوية مجلس الصحف اليومية ثمانية أشخاص 
 :على النحو اآلتيوهم  ،الترشيح من قبل لجنة الترشيحات في الشركة

 

صفة  المرشحسم إ م.
 العضوية

 عضويات أخرى / مناصب

محمد ثاني مرشد  / سعادة 1
 الرميثي

 أعمال إدارة غير تنفيذي
 دولة في والصناعة التجارة غرف اتحاد رئيس .1

 المتحدة العربية اإلمارات
 تجارة وصناعة أبو ظبي غرفة إدارة مجلس رئيس .2
 عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي األول .3
إدارة شركة االتحاد للمعلومات عضو مجلس  .4

 االئتمانية

 عبدالخالق الغفار عبد /السيد  2
 الخوري

 أعمالإدارة  غير تنفيذي
الرئيس التنفيذي لشركة عبدالخالق الخوري  .1

 ذ.م.م وإخوانه

 محمد أحمد محمد /السيد  3
 القمزي

 ريوس وماجستير إدارة األعمالوبكال غير تنفيذي
 التعاونية الخالدية جمعية إدارة مجلس عضو .1
 جهازلالعضو المنتدب صاحب السمو لمستشار  .2

 لالستثمار أبوظبي

غير تنفيذي  الحمادي إبراهيم محمد /السيد  4
 مستقل -

في  سوبكالوريو ماجستير في اإلدارة الهندسية
 الهندسة الكهربائية

الرئيس التنفيذي لمؤسسة االمارات للطاقة  .1
 النووية

 محمد سالم حمد /السيد  5
 العامري

غير تنفيذي 
 مستقل -

وماجستير إدارة  المدنية الهندسةفي ريوس وبكال
 االعمال

 عضو مجلس إدارة شركة الدار العقارية .1
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في  .2

 مجموعة تروجان القابضة
 عضو مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة .3
 

تنفيذي غير  المزروعي سعيد ياسر /السيد  6
 مستقل -

 ماجستير هندسة بترول
فيذي لدائرة االستكشاف والتطوير نرئيس ت .1

 واالنتاج في شركة أدنوك 
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 ظبي أبو بترول عضو مجلس إدارة شركة .2
 للحفر الوطنية

غير تنفيذي  العمري عامر أحمد /السيد  7
 مستقل -

 ريوس ادارة أعمالوكالب
ايبكس الوطنية العضو المنتدب لشركة  .1

  ااالستثمار
 رأس الخيمةأسمنت  شركةرئيس مجلس إدارة  .2
 رئيس مجلس إدارة مجموعة العمري .3

غير تنفيذي  القبيسي سيف الدكتور /السيد  8
 مستقل -

 الدراسات الهندسية في دكتوراه
إدارة مجلس مجلس  ر تنفيذي فييغعضو  .1

 أبوظبي للجودة والمطابقة
 

 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
 

 
 
 

  


