
عضو مجلس إدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس ا�دارة

عضو في لجنة  المخاطرالمنبثقة عن مجلس ا�دارة
تم انتخابه عام 2018 لعضوية مدتها 3 سنوات

 السيد راشد درويش الكتبي هو رجل أعمال من دولة االمارات العربية المتحدة ويلعب دورا نشطا في مختلف
 قطاعات االقتصاد ا�ماراتي. درس وتخرج السيد راشد في الواليات المتحدة االمريكية حيث حصل على درجة
 البكالوريوس في التجارة من جامعة إنديانا 1984 وعلى درجة الماجستير في إدارة ا£عمال من جامعة سانت
والمؤسسات كما الشركات  العديد من  عليا في  ادارية  راشد مناصب  السيد  1986. يشغل  ل¨دارة   لويس 

ويملك حصة االغلبية ويشغل عدة مناصب كرئيس مجلس االدارة في العديد من الشركات االخرى.

 السيد راشد درويش الكتبي هو الرئيس المؤسس لمجموعة شركات (RDK) احد الالعبين المهمين والبارزين
 في مجتمع ا£عمال في دولة  ا�مارات. نمت وتطورت المجموعة تحت قيادة واشراف السيد راشد الذي يتمتع
فاعال دورا  المجموعة  تمثل   والدولي.  المحلي  السوقين  في  بارز  كمستثمر  ممتازة  ومعرفة  واسعة   بخبرة 

ومهما في قطاعات: التطوير العقاري، السياحة، الضيافة، البناء والنقل واالستشارات وغيرها.

المجاالت الرئيسية ذات االهتمام التجاري:
أسواق المال، المصارف و التأمين  

الهندسة المدنية والبناء
العقارات واالستثمار التجاري  

تجارة ووكاالت
الضيافة (الفنادق والمطاعم)

 

  

السيد راشد درويش الكتبي



المناصب االدارية المشغولة حاليا:
 رئيس مجلس ا�دارة - مجموعة شركات RDK - وهي مجموعة تمثل دورا فاعال وبارزا في قطاعات التطوير

العقاريو السياحة و الضيافة والبناء – والنقل وا�ستشارات و غيرها.

اهم أحد  وتعتبر  النشاطات  متعددة  مجموعة  وهي   - ذ.م.م  وأوالده  أحمد  بن  درويش  شركة   مدير 
البناء، التطوير  المجموعات التجارية الكبرى في دولة ا�مارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة في مجاالت 

العقاري، شركات النقل والسيارات وأجهزة التكييف و أجهزة ا£من والسالمة وا�ستثمارات الخارجية.

 عضو مجلس إدارة - بنك االتحاد الوطني - تأسس بنك االتحاد الوطني في عام 1982، و يعتبر أحد أهم
البنوك المحلية الرائدة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

 عضو مجلس إدارة - بنك االتحاد الوطني، مصر - هي شركة مساهمة مصرية سريعة النمو - تأسست في
عام 2006 مدعومة من قبل المقر الرئيسي في أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

أكثر من  واحدة  الوطني،  االتحاد  بنك  لمجموعة  تابعة  شركة  وهي   - للتمويل  الوفاق  شركة   -  مدير 
المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة ا�مارات العربية المتحدة وعبر المنطقة.

 رئيس مجلس ا�دارة - شركة الخليج للقوالب الخرسانة الجاهزة - هي شركة رائدة في مجال التصنيع
المسبق للقوالب الخرسانية الجاهزة.

للتأمين ش.م.ع - وهي شركة الوطنية  الوثبة  المنتدب - شركة  االدارة والعضو    نائب رئيس مجلس 
أبرز أحد  للتأمين  الوطنية  الوثبة  تعد شركة  العالمية.  بورز  آند  BBB من قبل ستاندرد   حائزة على تصنيف 
1996 عام  في  الشركة  تأسست  المتحدة.  العربية  ا�مارات  دولة  في  التأمين  سوق  في  الرائدة   الشركات 

 ومقرها الرئيسي في أبوظبي.

 نائب رئيس مجلس ا�دارة - فودكو القابضة - هي شركة مشهورة ومعتبرة  في المنطقة. تأسست  في
أبوظبي في عام 1979 وتعمل في قطاع المواد الغذائية.

رئيس مجلس ا�دارة - شنغهاي والعربية  الكهروميكانيكية وشنغهاي ميتسوبيشي - وهما مركز ا
لتوزيع ا�قليمي في منطقة الشرق ا£وسط لشركة شنغهاي ميتسوبيشي للمصاعد.



ماريوت فنادق  سلسلة  في  عضو   - دبي  تاون،  داون  رينيسانس  فندق   - المالك   / ا�دارة  مجلس   رئيس 
 العالمية.

رئيس مجلس إدارة شركة المصاعد الهندسية.

 رئيس مجلس ادارة برج رقم ١ لالجنحة الفندقية - الذي يقع على شارع الشيخ زايد في  دبي و يحتوي على
 عدد 120 استوديو ديلوكس و عدد 40 بانوراما فاخرة. جميع الغرف مجهزة تجهيزÅ كامال مع وسائل الراحة

القياسية.


