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أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة

إســم المـرشــح

الجنـسيــــة

صفـة العضـوية

 1زياد محمود خيرهللا الحجي

اإلمارات

عضو مستقل

 2حميد عبيد المطروشي

اإلمارات

عضو مستقل

نــبـذة تعــريفيــة
الخبرات:
 رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الشارقة. العضو المنتدب لشركة السيراميك العامة. رئيس ادارة شركة اعمار العالمية للصناعات البالستيكية. عضو مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وامين فخري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.المؤهالت:
دبلوم علوم مصرفية
الخبرات:
 عضو مجلس ادارة شركة مجموعة الشارقة. مدير اداري مستشفى عجمان. رئيس للقسم المالي شرطة عجمان. رئيس لقسم المرور والترخيص في ادارة المرور والترخيص. رئيس الشؤون المالية ومديرا ً إلدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية برتبة عقيد  /وزارة الداخلية. عضو مجلس ادارة في شركة الشارقة للتأمين. عضو مجلس ادارة في شركة ماركة  /دبي. نائب للمدير العام ومديرا ً للعمليات بمركز الساحل لألسهم. مستشار لرئيس مجلس ادارة شركة السالم المحدودة.المؤهالت:
 بكالوريوس ادارة اعمال  /تجارة خارجية. ماجستير في التنمية االقتصادية. -دكتوراه في التنمية الصناعية في اطار التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون.

إســم المـرشــح

الجنـسيــــة

صفـة العضـوية

نصر بخيت علي الغانم
3
المهيري

اإلمارات

عضو مستقل

 4خالد عبد العزيز كشواني

اإلمارات

عضوغير تنفيذي

 5إبراهيم أحمد المناعي

الكويت

عضو مستقل

نــبـذة تعــريفيــة
الخبرات:
 عضو مجلس ادارة شركة مجموعة الشارقة ضابط في دائرة الجمارك والموانئ. مسؤول اجهزة التفتيش الجمركي – مطار الشارقة الدولي.المؤهالت:
 ثانوية عامة.الخبرات:
 عضو مجلس ادارة شركة مجموعة الشارقة. صاحب ومدير شركة عبد العزيز كشواني العقارية خبرة في التثمين والتحكمي العقاري  /التطويرواالستثمار العقاري  /االستشارات االدارية.
 خبرة ال تقل عن  26عاما ً في ادارة العقارات وتأجيرها والتوسط في بيعها. خبرة ال تقل عن  26عاما ً في التثمين والتحكيم في العمل العقاري. خبرة ال تقل عن  20عاما ً في مجال التطوير واإلستثمار العقاري. خبرة ال تقل عن  15عاما ً في مجال اإلستشارات اإلدارية. مدير عام شركة سفاري لإلستشارات اإلدارية. رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة. صاحب سلسلة مطاعم البيت الصيني.المؤهالت:
 بكالوريوس ادارة اعمال. دورات في الوساطة العقارية وادارة العقارات والتثمين العقاري.الخبرات:
 مدير عام شركة مجموعة الشارقة نائب رئيس مجلس االدارة و عضو مجلس ادارة شركة مجموعة الشارقة. عضو مجلس ادارة شركة صناعة مواد البناء سلطنة عمان. عضو مجلس ادارة بنك اليمن والكويت لإلستثمار. عضو مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية.المؤهالت:
 -بكالوريوس تجارة خارجية.

إســم المـرشــح

الجنـسيــــة

صفـة العضـوية

 6خالد محمد عبد العزيز أحمد

مصر

عضو غير تنفيذي

 7منى قاسم حسين قاسم

السودان

عضو غير تنفيذي

نــبـذة تعــريفيــة
الخبرات:
 مدير التدقيق في شركة باركر رندل للمحاسبة والتدقيق (الكويت). محاسب سابق في الهيئة العامة لإلستثمار الكويت.المؤهالت:
 بكالوريوس محاسبة وتدقيق.الخبرات:
 مدير العمليات في شركة النظام المالي الدولية للصيرفة ( الكويت ) مدير الشؤون االدارية في شركة النظام المالي الدولية للصيرفة (الكويت). مسؤول خدمة عمالء في مجموعة شركات البابطين (الكويت). ضابط شؤون ادارية في شركة البناء التقني (الكويت).المؤهالت:
بكالوريوس ادارة اعمال.

