قائمة املرشحين في انتخابات مجلس ادارة شركة الوطنية للتكافل (وطنية) للعام 2021
صفة العضوية

الشهادات العلمية والخبرات العملية

م

االسـ ــم

1

السيد /علي سعيد بن حرمل الظاهري

غير تنفيذي
(غير مستقل)

الدكتور /علي الظاهري حصل على دكتوراه من جامعة دورهام في اململكة املتحدة،
وماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بواشنطن ويترأس عدد من
مجالس إدارات الشركات املحلية ومنها :جامعة أبوظبي ،ماغنا لالستثمار ،مستشفى
االمارات الدولي ومجموعة أبناء بن حرمل .كما شغل عدد من املناصب األخرى ومنها:
عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة أبوظبي للمعارض (أدنيك) ،وعضو
مجلس إدارة أكسل لندن.

2

السيد /محمد نائل الشامس ي

غير تنفيذي
(مستقل)

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات .ويشغل منصب املدير
العام لشركة نايل وبن حرمل وهي إحدى الشركات الكبرى في قطاع املقاوالت.
باإلضافة إلى شغله منصب مدير عام ملجموعة شركات متنوعة في مجال املقاوالت
والتعليم والضيافة وإدارة العقارات.

3

السيد /محمد بن علي البرواني

غير تنفيذي
(غير مستقل)

الدكتور /محمد البرواني هو مؤسس مجموعة شركات محمد البرواني القابضة
ورئيس مجلس إدارتها ،حاصل على درجة بكالوريوس العلوم من جامعة ميامي في
الواليات املتحدة وعلى درجتي املاجستير والدكتوراه في هندسة البترول من جامعه
هاربوت وات في اململكة املتحدة ،وأيضا الدكتور البرواني شغل العديد من املناصب
في سلطنة عمان ،فقد شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في عدد من
الشركات املساهمة ذات االكتتاب العام ،والطيران العماني ،وشركة املدينة للتأمين
وشركة املدينة لالستثمار ش.م.ع البنك الوطني العماني وشركة شل العمانية
للتسويق وشركة تأجير في عمان.

4

السيد /يوسف سامي العلمي

غير تنفيذي
(مستقل)

يحمل السيد /العلمي شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة إنديانا بالواليات
املتحدة األمريكية ،ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في
بيروت.
ً
يشغل حاليا منصب مستشار مالي ملجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة في عدد من
الكيانات االستثمارية اإلقليمية .وقد أمض ى السيد العلمي أكثر من أربعين ً
عاما في
تمويل الشركات وأسواق رأس املال العاملية .شغل السيد العلمي ً
عددا من املناصب
العليا في املؤسسات املالية الكبرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي جميع أنحاء
العالم ،بما في ذلك شركة أبوظبي لالستثمار واملستثمر الوطني في اإلمارات العربية
املتحدة ،و KFTCICفي الكويت.
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حصل السيد /صالح الريامي على بكالوريوس في إدارة األعمال من الكلية األمريكية
في اطالنطا ويتمتع بخبرة تزيد عن  20سنة في األعمال اإلدارية وخبير استثمارات،
وقد شغل العديد من املناصب في سلطنة عمان ومنها على سبيل املثال وليس
الحصر خبير االستثمارات بدرجة مدير عام بمكتب وزير الديوان بديوان البالط
السلطاني ،وخبير ومستشار استثمار لشركة املدينة لالستثمارات ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة في شركة خزف عمان ش.ع.م ورئيس لجنة التدقيق واملراجعة وعضو
اللجنة التنفيذية في شركة تأجير للتمويل ش.ع.م ومدير شركة املدينة للتأمين
ش.ع.م ورئيس مجلس اإلدارة لصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد ونائب رئيس
مجلس إدارة صندوق تالل ،كما عمل كعضو منتدب للشركة الوطنية للمجمعات
السكنية.

5

السيد /صالح ناصر الريامي

غير تنفيذي
(مستقل)

املهندس /أسامة البرواني ،يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من
جامعة تولسا  -أوكالهوما بالواليات املتحدة األمريكية ،وشهادة املاجستير في الطاقة
والتجارة والتمويل من كلية إدارة األعمال بجامعة سيتي كاس في لندن .ولديه
عضوية في منظمة الرؤساء الشباب  YPOمنذ عام .2009
يشغر منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتروجاز إي آند بي ،والتي تعد شركة نفطية
خاصة في مجال اكتشاف وإنتاج النفط والغاز ،وتمتلك أصول في كل من سلطنة
عمان ،مملكة هولندا ،وجمهورية مصر العربية.
كذلك يحتل املهندس /أسامة منصب املدير العام لشركة الخدمات الهندسية
املتحدة ،وهي شركة هندسية متخصصة في مجاالت النفط والغاز ،الهندسة
البحرية والشؤون الدفاعية العسكرية ،بتواجد في كل من منطقة الشرق االوسط،
وأوروبا ،وأسيا .مساهم في شركة محمد البرواني القابضة ،املجموعة العائلية
املتكاملة من الشركات التي تتواجد في مختلف أنحاء العالم في منطقة الشرق
االوسط ،وأوروبا ،وأفريقيا وآسيا التي تعمل في قطاعات النفط والغاز ،والهندسة،
والسياحة.
للمهندس البرواني عضوية في كال من مجلس إدارة بنك اركابيتا البحريني ،بنك
تجاري بحريني إسالمي ،وعضوية في شركة أوشينكو ،الشركة العاملية الرائدة في
مجال اليخوت الفخمة .وقد تم مؤخرا تعيين املهندس أسامة كقنصل فخري
لجمهورية أوغندا في سلطنة عمان.

6

السيد /أسامة محمد البرواني

غير تنفيذي
(غير مستقل)
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7

السيد /سهيل سعيد بن حرمل الظاهري

غير تنفيذي
(غير مستقل)

حصل السيد /سهيل الظاهري حاصل على ماجستير العلوم في اإلدارة -
جامعة غالمورغان باململكة املتحدة.
عضو مجلس إدارة في مجموعة أبناء من حرمل منذ عام  2001وحتى تاريخه.
لدية من الخبرة العملية ما يؤهله لقيادة عملية البحث واالختيار في الفرص
االستثمارية والتطويرية حيث شارك في متابعة تنفيذ استراتيجيات االستثمار
كما ساهم في تطوير الفرص التي تدعم نمو األعمال التجارية للمجموعة.

8

السيد /علي بن سيف بن علي الساعد ي

غير تنفيذي
(مستقل)

حصل السيد /علي الساعدي على الثانوية العامة من مدرسة شخبوط بن
سلطان بمدينة العين بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام .2003
ً
ويعمل حاليا مصور صحفي بنادي العين الرياض ي الثقافي ،كما عمل كشريك
إداري في شركة أعمال البريمي لالستثمار ش.م.م وتولى وضع السياسات
واإلجراءات واالستراتيجيات لتحقيق االهداف القصيرة والطويلة املدى،
كذلك تولى العالقات العامة في مؤسسة زعيم االمارات اإللكتروني.

