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 في مجلس اإلدارة الظاهري سلطان خلف السيد أمانات تعّين 
ً
 عضوا

 

 

لتعليم على السررا أ اليليجيأأ  أعلنت اليوم شررر أ أمانات الباةضررأ ع م أ انأماناتن أل نال"ررر أن أ لري أ رك ال"رررثات اةسررعامار أ العاملأ في اطا ي الرعايأ ال رر يأ لا  :2022يونيو  10 دبي

  ال"ر أ  مجلس إدارةفي  عضو سلطان راشد سعيد الظاهري   خلفعن تعيين السيد 

  خلفي"ررررلس السرررريد يتمتع السرررريد خلف الظاهري ة ركة   يكة من خور دلرض  عضررررو في العديد من مجالس اإلدارة  
ً
رئيس مجلس إدارة شررررر أ أةوالو الو نيأ للتمو س اإلسررررومي  منصرررر   اليا

ال نك اةسومي  ل أ دار التكافس ع م أ    شر أل أ  العربي لوسعامار لالتجارة اليارجيألاملصرف  أ  عضو في مجلس إدارة شر أ أةوالو الو نيأ للفنادقأ  ما أنه شر أ أةوالو الو نيأ للعباراتل 

  للتنميأ

 منصرررر  
ً
لجنأ التدايق في شررررر أ ة كلر  لعضررررو    أمارات للدراسررررات املصرررررفيأمعهد اإل لعضررررو مجلس إدارة  أ   ع م أ  لل لور رئيس مجلس إدارة شررررر أ مسررررار لاد شررررلس السرررريد الظاهري سرررراةبا

رررررررررر  التنفي يأ ةما في  لك الو نيأأةوالو    العديد من املنا ر
ً
ررررررررررا رررررررررريد الظاهري أيضر ررررررررررلس السر لاملدير العام لرئيس إدارة امليا ر في ةنك أةوالو    أفي ةنك أةوالو الو نو  جموعأاملرئيس عمليات   شر

 األلر  ع  م  أ 

 
ً
خلف الظاهري  عضرررو  يك ينفي ي ملجلس إدارة  السررريد  : “ةالنياةأ عن مجلس اإلدارةأ ألد أن أر   ةال"رررام ررر و أماناتأ السررريد  مد ع د هعيينأ اار رئيس مجلس إدارة  على ه ا التّ   لتعليبا

 ةسررررررررتمرار أ ال"ررررررررر ألالتو ةدلرها سررررررررتكون داعمال و مأ التجار أ لاملاليأ ل و مأ ال"رررررررررثاتأ     ور خلف  تمتع بهاالتو ي  واسررررررررعأاليركة ال  اةسررررررررتفادة من أمانات  نتطلع إلى
ً
هداف  األ في ينفي    ا

 ." اةس كاييجيأ  و لأ األجس مع خلق ايمأ مستدامأ ملساهمينا

  ا ررس على السرريد الظاهري  ا ررس على درجأ ال كالور و  في امل اسرر أ من جامعأ اإلمارات العرتيأ املتحدة  ل ا ررس على ماجسررتيك إدارة األعمار من جام
ً
شررهادة امل اسرر   عأ زايد  لهو أيضررا

هيكيفوردشرررررراير   - ا ررررررس على شررررررهادة معتمدة من اشررررررر د   البانوني املعتمد من مجلس امل اسرررررر أ ةكاليفورنيا لاملعهد األمر كي للمحاسرررررر ين البانونيين املعتمدين في الوةيات املتحدة األمر  يأ ل 

 ااململ أ املتحدة  في ةرامج اإلدارة املتبدمأ 

 خور اجتماأ الجمعيأ العموميأ البادم تعيين  ال  ه ا يتم املصاداأ على

 

 – النهايأ  –

 

 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

  لتعمس ال"رررررر أ املدرجأ في إماراتي  مليار درهم  5 2العاملأ في اطا ي الرعايأ ال ررررر يأ لالتعليم على السرررررا أ اإلاليميأ ةمجمالي رأسرررررمار مدفوأ ي ل   اةسرررررعامار أشرررررر أ أمانات الباةضرررررأ ع م أ ري أ رك ال"ررررررثات 

عمالهاأ إلى جان  يطو ر لإدارة لت"رررررررليس ه ض ال"ررررررررثات في منطبأ ال"ررررررررق أتأسررررررريس لاةسرررررررتحوا  على ال"ررررررررثات العاملأ في اطا ي الرعايأ ال ررررررر يأ لالتعليم لدمجها ةنمو    العلى   2014سررررررروق دبي املالي من  عام 

مر ز مت صررري في يبديم خدمات إعادة التأهيس لالرعايأ  و لأ األمدأ ليمتد فرلعه إلى مدن   أ لهو  CMRCمر ز ثامركيد  للرعايأ ال ررر يأ لالتأهيس ااأللسرررخ لخارجها  لت"رررمس محفظأ أمانات للرعايأ ال ررر يأ 

م خدمات الرعايأ ال رر يأ املمتدة لاملت صررصررأ لال ادةأ ليبع في عين ةدللأ اإلماراتأ لمدينأ الظهران ةاململ أ العرتيأ السررعوديأأ ةاإلفررافأ إلى شررر أ سرركون العامليأ الباةضررأ اسرركون أ الرائدة في يبديأةوالو لال

 RHWCر امدينأ جدة ةاململ أ العرتيأ السرررعوديأأ ل  لك املسرررع"رررفل امللكي للفسرررا  لاأل فا
ً
ألرقى املسرررتو ات العامليأأ لالتو ت"رررمس خدمات الرعايأ ال ررر يأ    أ لهو مسرررع"رررفل يبدم ةااأ متكاملأ من اليدمات لفبا

  الباةضررررأ  نماللفسررررا  لاأل فار ل بع في ممل أ ال حر ن  لت"ررررمس محفظأ أمانات لبطاأ التعليم 
ً
أ لجامعأ في اإلمارات العرتيأ املتحدة تعليم العاليمجار الفي زلد رائد مأ لري اشررررر أ جامعأ أةو الو الباةضررررأ سرررراةبا

أ لري شررررر أ ي نولوجيا  BEGiNاملنصررررأ الداعمأ ألمانات  صررررأ  ررررليكة من شررررر أ   الجامعات العامليأ  ليتضررررمنالتو تعد من أشررررهر أ ل خار  مدينأ لندن   رم جامعي لجامعأ ميديلسرررر س  ري ألر ميديلسرررر س دبيأ ل 

 برها الوةيات املتحدةتعليم  ائزة على جوائز لم
ً
  في دبي ةاإلمارات العرتيأ املتحدة لاأل رور العبار أ ملر ز ثامركيد  للرعايأ ال ر يأ  NLCSاأل رور العبار أ ملدرسرأ ننورل لندن ثوليجييتنا أ ليمتلك أمانات أيضرا

  مارات العرتيأ املتحدةةاإل في أةو الو   CMRCلالتأهيس ا
 

  املستثمرينللتواصل مع عالقات 
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