
 الملف الشخصي: راشد درويش الكتبي
  

مختلف  لعب دورا نشطا فيوي المتحدة العربيةمن دولة االمارات  أعمال هو رجل الكتبيراشد درويش  السيد

درجة درس وتخرج السيد راشد في الواليات المتحدة االمريكية حيث حصل على  قطاعات االقتصاد اإلماراتي.

جامعة سانت من  في إدارة األعمال ( وعلى درجة الماجستير4891جامعة إنديانا )البكالوريوس في التجارة من 

يشغل السيد راشد مناصب ادارية عليا في العديد من الشركات والمؤسسات كما ويملك حصة  (.4891لويس لإلدارة )

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

 
  

  اإلمارات. دولة  مجتمع األعمال فيفي احد الالعبين المهمين والبارزين  (RDK)راشد درويش الكتبي هو الرئيس المؤسس لمجموعة شركات السيد 

المجموعة تحت قيادة واشراف السيد راشد الذي يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة ممتازة كمستثمر بارز في السوقين المحلي والدولي . تمثل نمت وتطورت 

 واالستشارات وغيرها. البناء والنقل, الضيافة, السياحة, التطوير العقاريالمجموعة دورا فاعال ومهما في قطاعات: 
  

 : ام التجاريالمجاالت الرئيسية ذات االهتم

 التأمينأسواق المال ,المصارف و          -

 الهندسة المدنية والبناء         -

 التجاريالعقارات واالستثمار          -

 تجارة ووكاالت.         -

 الضيافة )الفنادق والمطاعم(         -
  
  

 المناصب االدارية المشغولة حاليا :

 

الضيافة والبناء و السياحةو قطاعات التطوير العقاريوهي مجموعة تمثل دورا فاعال وبارزا في  – (RDK) مجموعة شركات   -اإلدارة مجلس رئيس 

 غيرها.  وواالستشارات والنقل 
  

دولة اإلمارات في  التجارية الكبرى اهم المجموعات حد متعددة النشاطات وتعتبر أ جموعةوهي م –درويش بن أحمد وأوالده ذ م م شركة  –مدير 

والستثمارات  . تعمل المجموعة في مجاالت البناء, التطوير العقاري, شركات النقل والسيارات واجهزة التكييف و أجهزة األمن والسالمة العربية المتحدة

 الخارجية.
  

البنوك المحلية الرائدة في دولة اإلمارات و يعتبر أحد أهم ، 4891في عام بنك االتحاد الوطني تأسس  - بنك االتحاد الوطني - مجلس إدارة عضو

 العربية المتحدة
  

لرئيسي في ا مقرمدعومة من قبل ال 1001تأسست في عام  -هي شركة مساهمة مصرية سريعة النمو  - بنك االتحاد الوطني، مصر -عضو مجلس إدارة 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
  

تابعة لمجموعة بنك االتحاد الوطني، واحدة من أكثر المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة اإلمارات وهي شركة   -للتمويل  الوفاق شركة -مدير 

 العربية المتحدة وعبر المنطقة.
  

 للقوالب الخرسانية الجاهزة. كة رائدة في مجال التصنيع المسبقهي شر - لخرسانة الجاهزةللقوالب ا شركة الخليج -رئيس مجلس اإلدارة 

  
ستاندرد آند من قبل    BBBوهي شركة حائزة على تصنيف  – شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع -والعضو المنتدب  االدارة مجلس رئيس نائب

في عام الشركة تأسست . أحد أبرز الشركات الرائدة في سوق التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة الوثبة الوطنية للتأمين تعد . بورز العالمية(

 ومقرها الرئيسي في أبوظبي. 4881
  



وتعمل في قطاع المواد  4898في أبو ظبي في عام  تأسست . في المنطقة ومعتبرة مشهورة  شركة هي القابضة فودكو -نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 الغذائية.
    

لشركة  في منطقة الشرق األوسط التوزيع اإلقليمي مركزوهما  -الكهروميكانيكية وشنغهاي ميتسوبيشي العربية  و شنغهاي –رئيس مجلس اإلدارة 

 مصاعد.للشنغهاي ميتسوبيشي 
  

 العالميةعضو في سلسلة فنادق ماريوت  –فندق رينيسانس داون تاون، دبي  -رئيس مجلس اإلدارة / المالك 

  
 رئيس مجلس إدارة شركة المصاعد الهندسية

  
  10ديلوكس و عدد  استوديو  410و يحتوي على عدد دبي في   زايد الشيخالذي يقع على شارع  لالجنحة الفندقية 1مجلس ادارة برج رقم  رئيس

 مجهزة تجهيزا كامال مع وسائل الراحة القياسية.فاخرة. جميع الغرف بانوراما 
 


