
مجلس اإلدارة

عبداهلل الحباي
 رئيس مجلس اإلدارة،

عضــو غير تنفيذي

يتولى ســعادة السيد عبد اهلل 
الحبــاي منصب رئيس مجلس 

مجموعة مــراس القابضة ورئيس 
مجلــس دبــي القابضة. كما يعمل 

الســيد حباي كرئيًســا تنفيذيًا 
للمكتب الهندســي - المكتب 
الخاص لصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة ورئيس مجلس 

الــوزراء وحاكم دبي، وهو منصب 
شــغله منذ عام 2005.

يتولى الســيد الحباي منصب 
المدير العام لســلطة دبي 

للمجمعــات اإلبداعية، وعضو 
مجلس إدارة مؤسســة دبي 

العقارية ومتحف المســتقبل، 
فضالً عــن عدد من المناصب 
األخــرى، والرئيس التنفيذي 
لشــركة الشمال. ويمتلك 

الســيد الحبــاي خبرة تزيد على 
25 عامــًا في قطاع العقارات 

والملكيــات، بمــا في ذلك 16عامًا 
مــن العمل فــي بلدية دبي، حيث 

أشــرف على تنفيذ رؤية اإلمارة 
للتخطيــط الحضري وترجمتها. 

الســيد الحباي حاصل على درجة 
الماجســتير في إدارة المعلومات 

المســاحية واألراضي من جامعة 
شــرق لندن بالمملكة المتحدة.

عبــد الوهاب الحلبي
 نائــب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

يشــغل عبدالوهاب الحلبي 
منصــب المدير التنفيذي 

لالســتثمار لمجموعة إكيتاتيفا، 
وهــي مجموعة للخدمات المالية 

المتنوعــة تعمل في مجال إدارة 
األصــول وإدارة الثروات وحقوق 

الملكية الخاصة. ويشــغل أيًضا 
منصــب المدير التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة في بيت االســتثمار 

العالمــي، وهو مجموعة 
استثمارية كويتية.

يمتلك الســيد عبدالوهاب خبرة 
تربــو على 20 عاًما في قطاع 
العقــارات، مع خبرة في إعادة 

الهيكلــة المالية وإدارة األزمات 
والديون والتحســينات االئتمانية 
والمشــاريع المشتركة، وشغل 

في الســابق منصب المدير 
التنفيذي لالســتثمار في مجموعة 

مراس القابضة، وهو شــريك 
KPMaG وقد شــغل منصب 

المدير التنفيذي لشــركة دبي 
للعقارات، إحدى الشــركات التابعة 

لمجموعــة دبي القابضة.

حصل الســيد عبدالوهاب على 
درجــة البكالوريوس في االقتصاد 

مــن جامعة لندن لالقتصاد كما 
حصل على درجة ماجســتير 

تنفيذي من المدرســة الوطنية 
للجســور والطرق، وهو زميل 

معهد المحاســبين القانونيين 
فــي إنجلترا وويلز وهو عضو في 
معهــد األوراق المالية بالمملكة 

المتحدة.

إدريس الرفيع
عضــو غير تنفيذي 

إدريــس الرفيع هو المدير 
التنفيذي الســابق لشركة دبي 

القابضة، حيث كان مســؤوالً عن 
وضع وتنفيذ االســتراتيجية التجارية 

والماليــة للمجموعة بالكامل. 
وقد ســبق له أن تولى منصب 

المدير التجاري لشــركة مراس 
القابضــة. ويتمتع إدريس بخبرة 

تزيــد على 13 عاًما في مجال 
الصيرفة االســتثمارية وحقوق 

الخاصة. الملكية 

وعمــل إدريس قبل انضمامه إلى 
شــركة مراس رئيًسا للتغطية 

اإلماراتية في جولدمان ســاكس. 
وقــد التحق بالعمل لدى جولدمان 

ســاكس في عام 2008 حيث 
تولــى إدارة صناديق الثروات 

الســيادية والعمالء اإلماراتيين من 
المؤسســات الكبرى بما في ذلك 

جــي آر إي فيما يتعلق بأعمال 
الصيرفة االســتثمارية واألوراق 

الماليــة. وقبل االلتحاق بالعمل في 
جولدمان ســاكس، كان إدريس 

يشــغل منصب المدير العام لبنك 
الخليــج األول. وهــو يعمل حالًيا في 

مجلــس إدارة نور بنك.

حصــل إدريس على درجة جامعية 
في الماليــة من كليات التقنية 

العليا في اإلمارات.
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محمد المال
العضو المنتدب 

ُعين محمد المال رئيســًا تنفيذيًا 
للشــركة في يونيو 2017، ويملك 

محمد خبرة واســعة في مجموعة 
واســعة من القطاعات المعنية 

بأعمال وســائل اإلعالم والترفيه، 
وتشــمل اإلذاعة والبث التلفزيوني 
والطباعة والنشــر ووسائل اإلعالم 

الرقميــة واإلعالن الخارجي وإدارة 
الفعاليــات والمتنزهات ومعالم 

الجذب.

شــغل محمد المال في السابق 
منصــب المدير التنفيذي 

للمجموعــة العربية لإلعالم، 
حيث تولى اإلشــراف على جميع 

الجوانب التشــغيلية لوحدات 
األعمال الرئيســية للمجموعة: 

شــبكة راديو العرب وشركة 
دون إيفنتــس والقرية العالمية. 

وقد قــاد محمد منذ تعيينه 
فــي عام 2008 المجموعة إلى 

تحقيق نمو ملحوظ في الســوق 
مــن خالل االبتكار في الترفيه 

واالســتراتيجيات الجديدة المرتكزة 
على العمالء.

كما شــغل محمد قبل انضمامه 
إلــى المجموعة العربية لإلعالم 

عددًا مــن المناصب القيادية في 
مجموعــة تيكوم، ومن بين 

هــذه المناصب منصب المدير 
التنفيــذي لمدينة دبي لإلعالم، 
حيث قــاد عملية تعزيز الوضع 

الدولــي لمركز األعمال، كما لعب 
دوًرا رئيســًيا في جذب عالمات 

تجاريــة إعالمية عالمية رائدة إلى 
المنطقة.

موكيش سوداني
عضــو غير تنفيذي 

يتمتع موكيش ســوداني بأكثر 
مــن 3 عقــود من الخبرة في قطاع 

المالية واالســتثمار في مختلف 
القطاعــات. وقد انضم موكيش 

إلى شــركة مراس في عام 
2017 فــي منصب المدير المالي 

واالســتثماري للشركة. وسبق له 
العمل فــي منصب المدير المالي 

لشــركة فالي دبي حيث شارك 
في وضع وتنفيذ اســتراتيجية نمو 

الشركة.

وشــغل موكيش قبل التحاقه 
بالعمــل لفالي دبي عددًا من 

المناصــب اإلدارية العليا في نور 
بنــك ومجموعة طيران اإلمارات 

ودناتا. وقد بدأ مســيرته المهنية 
فــي قطاع المالية في واحدة من 

أكبر أربع شــركات تدقيق حسابات 
في الكويت ودبي. 

حصــل موكيش على مؤهل 
كعضو في معهد المحاســبين 

القانونييــن في الهند في عام 
1987 وذلــك قبل حصوله على 
المؤهالت الخاصة بالمحاســب 

العــام المعتمد والمدقق الداخلي 
المعتمــد في الواليات المتحدة. 

وهــو حاصل أيًضا على دبلوما 
فــي المالية التجارية من معهد 

المحلليــن الماليين المعتمدين 
في الهند. 

أمينة طاهر
عضو مستقل 

تتمتــع أمينة طاهر بخبرة تزيد 
على 14 عاًما في مجال التســويق 
واالتصاالت. وهي تشــغل منصب 

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشــؤون 
الشــركات في مجموعة االتحاد 

للطيران حيث تتولى مســؤولية 
قيادة اســتراتيجية االتصاالت 
المؤسســية العالمية. وقد 

التحقت بالعمل في شــركة االتحاد 
للطيران كمديرة لقســم العالقات 

اإلعالمية في عام 2014 وســبق لها 
العمل كمديرة لقســم التنمية 

االجتماعيــة والرعاية في وحدة 
االتصاالت للمجموعة بشــركة 

مبادلة لالستثمار.

وشــغلت أمينة، قبل انضمامها 
إلى شــركة مبادلة، منصب المدير 

التنفيذي لالتصاالت المؤسســية 
في شــركة زعبيل لالستثمار. 

وتشمل مســيرته المهنية أيًضا 
توجيــه رواد األعمال اإلماراتيين 

وإنشــاء شركة لألغذية العضوية 
والتحــدث في المؤتمرات القيادية 

والدفــاع عن النهوض بالمرأة 
اإلماراتيــة في المجتمع واألعمال. 

حصلــت أمينة على درجة 
الماجســتير في اإلدارة العامة من 

جامعة هارفارد ودرجة الماجســتير 
فــي إدارة األعمال من كلية لندن 
لألعمــال. وهي أيًضا حاصلة على 

درجة البكالوريوس في الدراســات 
اإلعالميــة التطبيقية من كليات 

التقنيــة العليا في دبي.

شرافان شروف
عضو مستقل

يعمل شــرافان شروف حالًيا 
كشــريك في شركة روزوود 

بورتــال كومباني ذ.م.م، وهي 
شــركة يقع مقرها في دبي 

تعمــل في مجال التجميع 
اإللكتروني للفيالت الســياحية 

والحلــول اإللكترونية األخرى. وقد 
بدأ مســيرته المهنية في عام 

1997 مع شــركة شرينجر فيلمز، 
وهي شــركة عائلية مختصة في 

أعمــال توزيع األفالم، حيث ابتكر 
مفهوم برمجة الشاشــة الخارجية 

وتعدد اإلرســال. وقد استطاعت 
المجموعــة تحت قيادته من إجراء 

مجموعــة من 25 عملية تعدد 
إرســال مع أكثر من 100 شاشة 

في الهند تحت مســمى العالمة 
التجاريــة FAME، والتي تم بيعها 
إلى شــركة أينوكس ليجر ليمتد 

في عام 2011.

وفي عام 2013، اشــترك شرافان 
في تأســيس فينشر نيرسيري، 

وهو أول مســارع في الهند، 
يعمل على احتضان المؤسســات 
والشــركات الناشئة التي تعمل 

فــي العديد من المجاالت.

تخرج شــرافان من جامعة مومباي 
وهو حاصل على درجة الماجســتير 

في إدارة األعمال من مدرســة 
ملبورن لألعمال، وشــرافان أيًضا 

عضو نشــط في فرع منظمة 
الرؤســاء الصغار في مومباي، 

وهــي منظمة غير هادفة للربح 
يقــع مقرها في الواليات المتحدة، 

وهــو الرئيس الحالي لفرع 
مومبــاي، كما عمل في مجلس 
الرقابــة بالهنــد في الفترة من عام 

2008 حتى 2012.
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