
 

 
 
 

GCS-mm/2021/1.3/ جع:  110ال                              GCS-mm/2021/1.3/110  

ارخ:     :2021March  th8Date  2021 مارس 8ال
 

ف ترم،         سعادة/ الرئ الت  الم
ة ي لألوراق المال  سوق أبو

دة  ة المت ي، دولة اإلمارات العر  أبو

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 
 

عد ،،،  ة و ة ط  ,Dear Sir      ت

   

االت موعة ات ل إدارة م ات م ا ي انت  Nominees for Etisalat Group Board Elections  مرش

فًا على  ة رق ع    GCS-mm/2021/1.3/101اب ال

رخ في   ای    24ال أن    2021ف شحب ح باب ال غل مقاع   ف ل

مة، اه ال ة ل ل اإلدارة األربعة غ ال جى   م ی

م بالعل بأن شح  ال م األ ق أقفلباب ال اف ح في ی   7ال

اء ال وذل  2021مارس  ة بع انق ن اللة القان شح وال غة ل

ام م تارخ اإلعالن ة أ شع اء ال ا یلي أس  :، و
 

 
 

خ/ أح م   .1 اه ال ور ال ان ب س  سل
 

2.   / الال ى ب ناص ال ع ب  ال  ع
 

3.   / اني ال س اح ح ال ال  خال ع
 

4.   / ةال ة خلف أح خلف الع  ع
 

 

ه   ف  ه، ن ة الوعل ات ش ال  .لل

 Further to the Company’s Letter No. GCS-
mm/2021/1.3/101 dated 24th February 2021 on 
opening the nomination for occupying the four 
Etisalat Group’s Board seats which are not 
reserved for the Government Shareholder, 
please be advised that the candidacy was closed 
on Sunday 7th March 2021, after the lapse of the 
ten-day legal period for candidacy, and below 
are the names of the candidates: 
 

 

1. Sheikh Ahmed Mohamed Sultan Bin Suroor 
Al Dhahiri 
 

2. Mr. Abdelmonem Bin Eisa Bin Nasser 
Alserkal 
 

3. Mr. Khalid Abdulwahid Hassan Alrustamani 
 

4. Mr. Otaiba Khalaf Ahmed Khalaf Al Otaiba 
 

Based on the above, we attach herewith the 
candidates’ profiles. 
 

ول فائق اإلحترام والتقدیر،،،  ق لوا    ,Kind regards  وتف

مد  ح ي  م وس  ال
ة   ر ـــــــ عام ال االت -أم ـموعـة ات  مـ

 Hasan Mohamed Al Hosani  
   Group Corporate Secretary – Etisalat Group 

 



 

 

 

 

 

 

 الظاهري سلطان بن سرور الشيخ أحمد محمد 

مستقل وغير تنفيذيغير عضو مجلس إدارة مرشح ك  
 

 

حصل الشيخ أحمد الظاهري على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة في  

د الشيخ أحمد ويتقل  تصالت ما يزيد على العشر سنوات. ولديه من الخبرة في مجال األعمال وال  1993العين عام 

 :الظاهري حالياً المناصب اآلتية
 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصالت )مجموعة اتصالت( ش.م.ع. –عضو مجلس اإلدارة  -

 .شركة أبوظبي الوطنية للفنادق -نائب رئيس مجلس اإلدارة  -

 .بنك أبوظبي األول -اإلدارة  عضو مجلس -

 .أبوظبي للطيران  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  -

 .شركة الظفرة للتأمين  –عضو مجلس اإلدارة  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السركال بن ناصر عبدالمنعم بن عيسى 

 مستقل وغير تنفيذيغير عضو مجلس إدارة مرشح ك
 

 

من جامعة بوينت درجة البكالوريوس في إدارة األعمال  السركال علىحصل السيد/ عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر 

عاماً.   25ولديه من الخبرة ما يزيد عن  1993الوليات المتحدة األمريكية في عام ب لوما نازارين في سان دييغو 

 :المناصب اآلتيةد حالياً ويتقل  

 .مؤسس السركال أفـنيو )منطقة الثقافة والفنون في دبي( -

 .مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال -نتدب العضو الم -

 2016مارس  – .شـركـة البرج العقـارية ذ.م.م -عضو مجلـس اإلدارة  -

 2016مارس  – .القابضة ش.م.م USOS شركة -عضو مجلس اإلدارة  -

 .مجموعة السركال -عضو مجلس اإلدارة  -

 2012مارس    –)مجموعة اتصالت( ش.م.ع.  لالتصالت    اإلماراتشركة مجموعة    –عضو مجلس إدارة   -

 .2009 - منتدى ثروات للشركات العائلية  -ستشاري عضو المجلس ال -

 ."عضو مجلـس رعــاة "آرت دبـي -

 .المتحف البريطاني  -ستحواذ على مقتنيات الفن المعاصر وفنون الشرق األوسط الحديثة  عضو مجموعة ال -

 .متحف تيت -ق األوسط وشمال إفريقيا عضو لجنة الستحواذ على مقتنيات من الشر -

 .متحف غوغنهايم الشـرق األوسـط -عضو  -

 .متحــف بومبيدو الشـرق األوسـط -عضو  -

 .مجموعة بيغي غوغنهايم  –راعي  -

 .مؤسسة ثينكرز أن دُوَورز في باريس - عضو فخري  -

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 العتيبةخلف عتبية خلف أحمد 

 تنفيذيعضو مجلس إدارة مستقل وغير مرشح ك
 

 

وعلى    2001أحمد العتيبة على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سنة  بن  خلف    بن  حصل السيد عتيبة

من وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة سنة   عليا( -استئناف  -)ابتدائي  ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

 عام في مجال المحاماة ويتقلد حالياً: 20ولديه من الخبرة ما يزيد عن  2004

 للمحاماة والستشارات القانونيةوحمدان بودبس العتيبة مكتب  – شريك ورئيس مجلس إدارة   -

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصالت )مجموعة اتصالت( ش.م.ع.  –عضو مجلس إدارة  -

 

 

 

  



 

 خالد عبدالواحد الرستماني 

 عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذيمرشح ك
 

 

 

خالد عبد الواحد الرستماني هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة  

ف ضاءة والسفر. توظ  تغطي السيارات والعقارات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية واإلمن الشركات التي 

 في اإلمارات العربية المتحدة والهند والمملكة المتحدة.وتعمل المجموعة موظف   4000المجموعة أكثر من 

 

 ركة لوجستية متكاملة(.ر & بي سي دي للسفر )شآشركة كيه ايه   باإلضافة إلى ذلك، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة

   

ل في مختلف شركات المجموعة والوظائف وبعد تدريب مفص   1993بدأ حياته المهنية مع مجموعة العائلة في عام 

ى إدارة مجموعة شركات الصرافة األجنبية والسفر )التي لها انتماءات دولية(. خالل هذه الفترة، شارك اإلدارية، تول  

 نوعة من الشركات في المجموعة.في إدارة وتنمية مجموعة مت

 

زها في العمل باإلضافة إلى إدارة نمو وتنويع أعمال المجموعة )التي تشتهر في المنطقة بنموها السريع وتمي  

ً ونزاهتها(، يُنسب إلى خالد   الفضل في وضع وظائف مؤسسية قوية وهياكل حديثة لحوكمة الشركات . أيضا

 

البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص في المالية( من جامعة جورج واشنطن، خالد الرستماني حاصل على درجة  

 واشنطن العاصمة، الوليات المتحدة األمريكية.

التي تسهم في    وهو عضو في مجلس إدارة بنك دبي التجاري واتصالت ودبي للتأمين القابضة. وهو من الشخصيات

 حة والتعليم. الخير ويشارك في مبادرات حول البيئة والص أفعال
 

 عاماً خبرة مهنية.  29ن  مخالد الرستماني لديه أكثر 
 




