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 2003رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ  - . الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني 1
 

1. Sheikh Abdullah Bin Mohammad Al Thani- Air Arabia Chairman since 

2003 
 

تولى سمو الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني عدة مناصب رفيعة في دولة اإلمارات،  
منصب رئيس دائرة منها عضوية المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة كما شغل أيضاً  

الطيران المدني في اإلمارة. وله مساهمات معروفة في تنمية قطاع النقل الجوي 
في دولة اإلمارات، وساهمت جهوده بشكل كبير بتعزيز الحركة السياحية و  

 االقتصادية و التنموية في إمارة الشارقة. 
 

His Excellency Sheikh Abdullah Bin Mohammed Al Thani holds several 
prominent positions in UAE. He served as member of the Executive 
Council of Sharjah and as Chairman of Sharjah Civil Aviation 
Department. He has a well-known track record in contributions towards 
developing air transport sector in UAE, as well as significant 
contributions and support to Economic & Tourism development in 
Sharjah. 
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 2003الرئيس التنفيذي، و عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  - عادل عبدهللا علي .2

 
2. Adel Abdullah Ali - Chief Executive Officer & Air Arabia Board Member since 2003 

 
 

،  2008،  2007حاز السيد عادل علي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران إقتصادي لألعوام  
، و جائزة أفضل  2014و جائزة االنجاز الشخصي العظيم في  2012، 2011، و 2010، 2009

 وذلك تقديرا لجهوده في تأسيس أول شركة طيران ، 2016رئيس تنفيذي لشركة طيران في عام 
 إقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

لمام ، و اإلعاما في عالم الطيران و التخطيط االستراتيجي 30يتمتع السيد عادل بخبرة تتجاوز الـ  
بالسياحة و العمليات التجارية و هو ما تم عكسه في شركة العربية للطيران منذ بدء العمليات في عام  

2003 . 
نائب الرئيس للخدمات التجارية والعمالء في طيران الخليج حيث شغل السيد عادل علي سابقاً منصب و

عاما مع الخطوط   20كما أمضى فترة تجاوزت الـلعب دوراً رئيسياً في إعادة هيكلة الشركة وانتعاشها.  
لمدير العام لمنطقة الشرق سلم العديد من المناصب اإلدارية الرئيسية من بينها االجوية البريطانية، حيث ت

 األوسط  وأفريقيا. السيد عادل حاصل على شهادتي الباكالوريوس و الماجستير في إدارة األعمال. 
 
 

Mr. Adel Ali received an award for the best CEO of low-cost carrier in the world for the 
years 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011  in recognition of his efforts in founding the first low-
cost carrier in the Middle East and North Africa. He is also selected as the best 
businessman for the year 2011, and the best Airline CEO during 2016.  
Ali has more than 30 years in aviation world & strategic planning, his deep knowledge in 
tourism and commercial operations are well reflected in Air Arabia’s performance since 
2003. 
Before Air Arabia, Mr. Ali served in various aviation positions; he served as vice president 
of the commercial & customer services in Gulf Air where he played a key role in 
restructuring the company. He also served for more than 20 years in different 
management positions with British Airways last of which was General Manager of the 
Middle east and Africa. Mr. Adel holds both a bachelor’s and master’s degree in Business 
Administration.  
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   2011عضو مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ  -ثاني  آلالشيــخ محمـد بن عبدهلل  .3

 
3. Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani- Air Arabia Board Member since March 

2011, Former Chairman – Department of Statistics 
 

يعد الشيخ محمد بن عبدهللا ال ثاني من الشباب القياديين في إمارة الشارقة، حيث له بصمات واضحة على   
صعدة تجارية أهمها السياحة و الطيران. تولى الشيخ محمد إدارة مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة  أ عدة  

اإلحصاء، حيث تولى اعداد و  في الجامعة األميركية في الشارقة، و من ثم تم تعيينه مديرا عاما لمركز 
 . 2018تأسيس المركز، و أخيرا استلم منصب رئيس دائرة اإلحصاء و التنمية المجتمعية في الشارقة حتى  

نصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة جاما للطيران، شركة أي أم القابضة، شركة  مو اآلن يتولى  
اية واإلعالن، و الشركة الدولية للسياحة. و  النورس للضيافة، شركة سانتوس الدولية، وشركة أسنت للدع

هو نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرماية و الجولف. الشيخ محمد حاصل على شهادتي 
 الباكالوريوس و الماجستير في إدارة األعمال. 

 

H.E. Sheikh Mohammed Al Thani is one of the young leaders in Sharjah, 
and a businessman, with positive footprints in many business fields 
especially travel and tourism. H.E. assumed the role Director of His 
Highness Sharjah Ruler’s Office in the American University of Sharjah. 
Late 2011, he was appointed Director General of Sharjah Statistics Center, and then 
Chairman of that department till 2019. 
Besides that, he also serves as Chairman of Gamma Aviation, AM Holding Company, Al 
Nawras Catering Company, Santos International Company, Ascent Advertising Company and 
Universal Tourism Company; he is also the Deputy Chairman Sharjah Golf & Shooting Club. 
H.E. Sheikh Mohammed holds both a bachelor’s and a master’s degree in Business 
Administration. 
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 ، 2014عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  –خالد بن عصام القاسمي  .4
 س دائرة الطيران المدني بالشارقةرئي 

 

4. Sheikh Khalid Bin Isam Al Qassimi- Air Arabia Board Member since 2014, Chairman 
Department of Civil Aviation of Sharjah 

 

 

الطيران المدني بالشارقة و عضو بالمجلس  الشيخ خالد بن عصام القاسمي هو رئيس دائرة 
 التنفيذي إلمارة الشارقة و الذي يترأسه سمو ولي عهد الشارقة. 

خالل مسيرته المهنية تولى الشيخ خالد مناصب إدارية عدة في كل من هيئة مطار الشارقة و  
ي عام  دائرة الطيران المدني، و قد تدرج حتى تولى منصب مدير عام دائرة الطيران المدني ف

 . 2014، و ذلك قبل أن يتولى رئاسة الدائرة في بداية 2012
و باإلضافة للمسؤوليات السابقة، فإن الشيخ خالد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران  

و يحمل الشيخ خالد شهادة الباكالريوس في التجارة و   المدني بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .األعمال الدوليةاجستير في إدارة شهادة الم

 

H.E. Sheikh Khalid Bin Isam Al Qassimi is the Chairman of the 
Department of Civil Aviation in Sharjah, he also is a member of 
the Executive Council of Sharjah Government, which is Chaired 
by H.H. Crown Prince of Sharjah. 
Through his career, Sheikh Khalid has served in various posts in 
both Sharjah Airport Authority, and Department of Civil Aviation. 
In 2012 he was appointed as Director General of Sharjah Civil 
aviation, and in early 2014 Shk Khalid was nominated as 
Chairman of Sharjah Civil Aviation. 
Besides the above stated responsibilities, Mr. Al Qassimi is a 
board member of the General Civil Aviation Authority, part of the 
Federal Government of the United Arab Emirates. 
H.E. Sheikh Khalid holds a bachelor’s degree in commerce, and 
a master’s degree in international business. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 2017عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  –. سعادة وليد إبراهيم الصايغ 5
 مدير عام دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة 

 

5. H.E. Waleed Ibrahim Al Sayegh – Air Arabia Board Member since 2017 
Director General Sharjah Central Finance Department 

 

 

 
 

 

 

 

 

يشغل سعادة وليد الصايغ منصب مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، والرئيس 
التنفيذي لشركة الشارقة إلدارة األصول، الذراع االستثمارية لحكومة الشارقة، وهو 
عضو في لجنة السياسات المالية لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ورئيس 

القابضة، وعضو مجلس إدارة تالل العقارية، ويتمتع بخبرة طويلة مجلس إدارة الشارقة  
 في عالم االستثمار والمال.  

يمتلك الصايغ خبرات مهنية متعددة، في مجاالت حيوية، تشمل المحاسبة الحكومية،  
وإعداد الميزانيات، والتنظيم اإلداري، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة األزمات، 

في عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة  عمل  سنة 25وخالل وغيرها،. 
الرائدة في دولة اإلمارات، من بينها هيئة مطار الشارقة الدولي، ودبي القابضة،  

 . ومجموعة الفطيم
 
 

With an extensive experience in the fields of Investments 
and Finance, H.E. Mr. Waleed Al Sayegh is the Director 
General of Sharjah’s Central Finance Department, and a 
member of UAE’s Federal Finance policies committee.  
He is also the Chief Executive Officer of Sharjah Asset 
Management, Sharjah’s sovereign investments vehicle, 
Chairman of Sharjah Holding, and Board member of Tilal 
Real-estate. 
Mr. Al Sayegh’s expertise extends in areas of governmental 
accounting, budgets, management and administration, 
strategic management, and crisis management. Within the 
span of 25 years, HE has worked for several private and 
public entities in the United Arab Emirates amongst of which 
Sharjah International Airport, Dubai Holding and Al Futtaim 
group. 
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 ، 2019عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  –  السيد مطر محمد البلوشي. 6

6. Mr. Matar Mohamed Al Blooshi – Air Arabia Board Member since 2019 
 

 

 

السيد / مطر البلوشي ، مواطن من اإلمارات العربية المتحدة ، لديه أكثر من اثنين وعشرين عاًما من الخبرة في مجال إدارة 

متحدة كمتداول في  مع البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية ال 1992وصناديق االستثمار. بدأ حياته المهنية في يناير  التمويل

، انضم إلى بنك  1998انضم إلى شركة أبو ظبي لالستثمار كمدير لمحفظة االستثمار ، في يونيو  1995يوليو  قسم الخزينة. في

كرئيس قسم العمالت األجنبية   2001الخزينة واالستثمار ، ثم انتقل إلى بنك أبو ظبي الوطني في مارس    الخليج األول كرئيس قسم

أصبح السيد البلوشي رئيًسا لمجموعة أسواق رأس المال المحلية والمدير العام ألبوظبي للخدمات ، 2005ي فبراير والسلع . ف

. يشغل السيد 2006وحصل على لقب مدير أول / مجموعة إدارة األصول في أكتوبر  ، )المالية (التابعة لبنك أبوظبي الوطني

األول  جموعة داس القابضة ، وهو عضو مجلس إدارة في كل من بنك الطاقةالبلوشي حالياً منصب رئيس قسم االستثمار في م

في البحرين ، واتصاالت مصر ،وبنك السالم البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة معالم القابضة في البحرين . السيد البلوشي هو 

مجال االستثمار   وبناء العالقات المتعددة فيقائد جاد لمجموعة العمل ، ويتمتع بمهارات ممتازة في التحليل المالي وحل المشكالت  

 . . يحمل السيد البلوشي بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة أركنساس بالواليات المتحدة األمريكية

 

Mr. Matar Al Blooshi, a national of the United Arab Emirates, with over 22 years’ experience in 

financial and fund management industry. He started his career in January 1992 with the Central 

Bank of the United Arab Emirates as a Dealer in the treasury department. In July 1995 he joined 

Abu Dhabi Investment Company as a Portfolio Manager, in June 1998 he joined First Gulf Bank 

as Head of Treasury & Investment Division and then he moved to National Bank of Abu Dhabi in 

March 2001 as a Head of Foreign Exchange and Commodities Department. In February 2005 Mr. 

Al Blooshi became the Head of Domestic Capital Market Group and the General Manager of Abu 

Dhabi Financial Services (Subsidiary of National Bank of Abu Dhabi) and he was given the title 

of Senior Manager / Asset Management Group in October 2006. 

Currently Mr. Al Blooshi is the Chief Investment Officer at Das Holding LLC, a Member of the 

Board of Directors of First Energy Bank in Bahrain, Al Salam Bank Bahrain, Etisalat Misr and 

Chairman of Maalem Holdings in Bahrain.  

Mr. Al Blooshi is a hard-working group leader, with excellent interpersonal analytical and problem 

solving skills and building numerous contacts within the investment arena.  

Mr. Al Blooshi holds a B.A in Banking & Financial Management from University of Arkansas, 

USA (1991). 
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 رئيس تنفيذي وعضو منتدب –. السيد / سامر قاطرجي 7

7. Samer A. KATERJI – CEO & Managing Director 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اً.عام 22ستثمار لفترة تجاوزت إلاستشارية وإلا الخدمات الماليةواسعة في قطاع يتمتع السيد قاطرجي بخبرات مهنية 

  

معقدة في ميادين مختلفة في األسواق  ةتمويليو يةستثمارإ سيرته المهنية إدارة وهيكلة عملياتم خاللالسيد قاطرجي تولى وقد 

في عمليات الدمج واإلستحواذ، واالستشارات المالية االستراتيجية، وإعادة هيكلة خبرات  ولديه    .العالميةوالمالية المحلية واإلقليمية  

 تمويل، سواء في األسهم أو منتجات الدين. الوكذلك هيكلة أدوات   رأس المال،

اللوجستية إذ شارك في الطرح العام األولي ألسهم "العربية للطيران  الخدمات و لويتمتع السيد قاطرجي بخبرات في قطاعي النق

سهم "آرامكس"، وكذلك الطرح العام  ش.م.ع"، واإلكتتاب العام ألسهم "الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة"، وأل

 األولي ألسهـــم "موانـــئ دبـــي العالميـــة". 

  

يتولى السيد قاطرجي في الوقت الحاضر منصب الرئيس التنفيذي والمدير المفوض لشركة تراسبريدج، وهي شركة استشارية 

خدمات المالية. وقد قام السيد قاطرجي من خالل  لالستثمار مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لرقابة سلطة دبي لل

بعض ي أهل الشركة للحصول على ذاألمر ال، البارزةمعامالت البرام بعض إستطاع إدوره هذا بقيادة فريق عمل تنفيذي قوي 

 الجوائز المرموقة في حقل صناعة الخدمات المالية.  

  

المصرفية   غروب مجموعة سيتيلدى المالية والمؤسسات الراعية ستشاري  للمؤسسات وقبل ذلك قاد السيد قاطرجي الفريق اإل

في المنطقة. كما تولى مناصب للمجموعة  الخدمات اإلستشارية، ولعب دورا ً مهما ً في توسع األوسط في منطقة الشرق العالمية

 ميدل إيست كابيتال جروب" في بيروت.لدى شركة "شعاع كابيتال" في دبي، "برايم كورب فاينانس" و" قيادية

  

رجة البكالوريوس في علم  باإلضافة الى دإّن السيد قاطرجي حائز على درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال،  

 األحياء من الجامعة األمريكيـــة في بيروت.

 

Mr. Katerji is an experienced Investment Professional with a demonstrated history of working in 

the financial services and investments industry for over 22 years.  

Throughout his career, Mr. Katerji has led the formulation and structuring of complex corporate 

finance transactions across a multitude of industries and regional markets. He is skilled in 

Mergers & Acquisitions (M&A), Strategic Financial Advisory, Capital Optimization and 

Restructuring as well as structuring of Capital Markets financing instruments, both in equity and 

debt products.   

Mr. Katerji also has experience in the transportation and logistics sector and was previously 

involved in the IPO of Air Arabia PJSC, IPO of Royal Jordanian, IPO of Aramex, and the IPO of 

DP World. 
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Mr. Katerji is currently the CEO & Managing Director for Trussbridge, an investment advisory 

firm located in the DIFC, & regulated by the DFSA. Within this role Mr. Katerji has led and 

developed a strong execution team to conclude some very high profile transactions in the region, 

whilst also winning some prestigious awards, within the financial services industry.   

Prior to this role, Mr. Katerji led the Financial Institutions and Financial Sponsors advisory 

practice for Citigroup Global Markets in the Middle East and played a key role in the 

development of the franchise in the region.  Mr. Katerji also held key positions at SHUAA 

Capital in Dubai, PrimeCorp Finance and Middle East Capital Group, in Beirut.  

Mr. Katerji holds a Masters Degree in Business Administration, Bachelor Degree in Business 

Administration and Bachelor Degree in Science – Biology from the American University of 

Beirut.  

 

 

 

 

 Ahmed Shabeeb Al Dhaheri .8     . السيد / أحمد شبيب الظاهري8
   

 

 

 

جهاز مستشار  منصبفقد تولى  عدةيمتلك السيد أحمد شبيب الظاهري خبرات مهنية 
ن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيال وكمدير عام 2012    -1986 نة س بين أبوظبي

ذلك،  قام باإلنضمام إلى المجلس   . إضافة إلى2017-2012لألعمال الخيرية واإلنسانية  
   .2019 ديسمبر  و 2017 في أبريللس الوطني االتحادي كاألمين العام للمج

كاليفورنيا   – حاصل على شهادة باكلوريوس في االقتصاد من جامعة ال فيرن    كذلك  وهو
و شهادة الماجستير   2009وأيضا على شهادة ماجستير في إدارة أعمال سنة    1986سنة  

في شهادة الماجيستر  على وأيضا ،  2010فرنسا سنة ب ENPC في التجارة الدولية 
 . 2011ة إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي سن

 سنة في مجموعة  شركات يونيفرسال )عائلية( ا الظاهري عضوالسيد  أصبح
  2006  ي خاللالرياضنادي العين وكعضو شرف في ي، ذكنائب الرئيس التنفي1986

شركة البناء و، كعضو 2007سنة  منظمة القيادات العربية الشابةانضم إلى ثم ، 
 ورابطة خريجي جامعة أبوظبيكعضو مجلس اإلدارة،    2009سنة    لإلستشمار العقاري

سنة  مجلس أمناء كلية الخوارزمي الدولية انضمامه ل. إضافة إلى كرئيس 2010سنة 
جامعة ثم وكعضو مجلس أمناء  2016سنة وكلية أبوظبي لإلدارة كعضو  2012
  .كذلك كعضو 2020سنة  )المجلس اإلستشاري لكلية اآلداب( الشارقة 

، وكعضو مجلس إدارة  1980-1979ثانوية أبوظبي بين  –سيد الظاهري أن كان أيضا نائب رئيس مجلس الطلبة كما سبق لل
، وكعضو مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق في شركة طيران الخليج  2010-1989في بنك تونس و اإلمارات )تونس( بين 

  2006-1993صندوق أبوظبي للتنمية بين  ية  فيذ، كما كان عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التفي2005-1992بين 
. والسيد الظاهري كان  2006-1997لك عضوا لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي )لجنة حكومية( بين ذوك

- 2000وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمار بين  2011-1998أيضا عضوا في المجلس الوطني االتحادي بين 
 –لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية )تنمية(  . وباإلضافة للعضويات السابقة، كما كان عضو مجلس األمناء2001

و عضو اللجنة االستشارية الوطنية لكلية علوم األعمال )جامعة زايد/أبوظبي( بين سنة  2003-2000هيئة حكومية بين سنة 
  2011-2003. سبق للسيد الظاهري أيضا أن كان نائبا أول لرئيس المجلس الوطني االتحادي بين سنة 2001-2015

 . 2010- 2003وعضو الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بين سنة 
من ضمنها؛ عضو لجنة التنسيق بين  2019و في ذات الشأن، كان السيد الظاهري عضوا في جهات أخرى متعددة إلى غاية 

، عضو مجلس إدارة بنك المستثمرون )البحرين( 2007-2004قطاع التعليم ورجال األعمال )منطقة أبوظبي التعليمية( بين 
كما كان عضوا في منتدى تنسيق  2011-2005، وعضو مؤسسة المنطقة العربية للسياحة بين سنة 2010-2004بين سنة 
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، كان عضو اللجنة الوطنية 2017-2014. و بين سنة 2014-2012المنح والبعثات وزارة شؤون الرئاسة بين سنة 
ت و عضو جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ألسرة الدار  وعضو الفريق التنفيذي لمؤشرنسبة المساعدات  لالنتخابا

فقد كان عضوا لجمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية  2019-2017اإلنمائية الرسمية من الدخل القومي. أما بين سنة 
 والوطنية. 

 
Mr. Ahmed Shabeeb Al Dhaheri has extensive work experience alongside many 
qualifications. He has served numerous posts at Abu Dhabi Investment Authority {AIDA} 
(1986-2012) as Treasury Department Section Manager, Finance & Administration Dept. 
Deputy Director, Training & Scholarships Dept. Executive Director, Scholarship Dept. 
Executive Director as well as Managing Directors Office Advisor. He also served at Zayed 
Bin Sultan Al-Nahayan Charitable and Humanitarian Foundation (ZF) (2012-2017) as 
General Director and at the Federal National Council in April 2017 to December 2019 as 
a secretary general. Mr. Al Dhaheri has a bachelor degree in Economics (1986) at 
University of La Verna – California, USA, and Master of Business Administration (2009) 
at Abu Dhabi University, not to mention his two last degrees; Master in International 
Business ENPC, Paris (2010) as well as Master of Human Resources Management 
(2011) Abu Dhabi University. 
 
 In addition to the above, Mr. Ahmed Shabeeb Al Dhaheri served as a member in many 
renowned boards; Universal Group of Companies as vice president (1986), Al Ain Sports 
Club as honorary member (2006), member of Young Arab Leaders (2007), board member 
of Al-Benaa Real Estate Investment (2009), Abu Dhabi University as alumni president 
(2010), Khawarizmi International College – Abu Dhabi as member board of trustees 
(2016), as well as Abu Dhabi School of Management as member board of directors (2016) 
and as a member of Sharjah university (2020). Mr. Al Dhaheri was also an active member 
in other entities; vice chairman of student council – Abu Dhabi secondary school (1979-
1980), board member of Tunis and Emirates bank- Tunis (1989-2010). Further, he was a 
board member – head Audit committee of Gulf Air company (1992-2005) and a board 
member executive committee member at Abu Dhabi Fund for Development (1993-2006).  
 
In addition to the aforementioned, he was a committee member of HR Development 
Committee in Banking and Financial Sectors Government Committee (1997-2006) as well 
as a member of Federal National Council (1998-2011). Mr. Al Dhaheri was as well a 
member of Abu Dhabi Investment Company {ADIC} (2000-2001) in addition to being a 
Board of Trustees Member at the National Human Resources Development and 
Employment Authority – Tanmia – Government Authority (2000-2003). Furthermore, Mr. 
Al Dhaheri marked his presence by being a Board Member at Zayed University – Abu 
Dhabi National Authority Council for the College of Business Sciences (2001-2015), as 
well as by being a vice president at Federal National Council (2003-2011). 
 
Mr. Al Dhaheri continued to hold prestigious positions, he was a board member of 
Consultative Commission for the Supreme Council for Arab States of the Gulf- Gulf 
Cooperation Council (2003-2010). He was also a Committee Member of Coordination 
Committee between Businessmen Section and Abu Dhabi Educational Zone {Abu Dhabi 
Educational Zone} (2004-2007). In addition, he was a Vice Chairman at Investors Bank 
{Kingdom of Bahrain} (2004-2010), as well as a Founding Member of Arab Tourism 
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Organization (2005-2011). Between 2012-2014, he was a Member of Coordination of 
Grants and Missions {Ministry of Presidential Affairs} and at the same year to 2016, he 
was a Member of The National Election Committee {NEC}. Moreover, he was a Member 
of H.H Fatima Awards (2014-2017). Mr. Al Dhaheri was also a Team Member at 
Executives Team for UAE AID Indices (2016-2017) and he continued to hold “member” 
positions from 2017 until 2019 at both Association of Secretaries General of Parliaments 
{ASGP} and Association of Arab Secretaries General of Parliaments {AASGP}.     

 


