
مجلس اإلدارة

عبدالوهاب الحلبي
 رئيس مجلس اإلدارة 

وعضو مستقل

عبدالوهاب هو مدير االستثمار التنفيذي في 
مجموعة اكويتاتيفا، وهي مجموعة مالية 
منوعة تندرج ضمن قطاع إدارة األصول وإدارة 

األموال وحقوق الملكية الخاصة. كما يتقلد 
منصب الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار 

العالمي، وهي مجموعة استثمارية مقرها 
ال في مجلس اإلدارة. الكويت، وهو عضو فعَّ

ويتمتع الحلبي بخبرة تزيد عن 20 عاًما من 
العمل في القطاع العقاري، ولديه خبرة في 
إعادة الهيكلة المالية وإدارة األزمات والدين 

وتعزيزات االئتمان والمشاريع المشتركة. وقد 
شغل سابًقا منصب مدير االستثمار التنفيذي 

في مجموعة مراس القابضة، باإلضافة إلى 
كونه شريًكا في شركة كي بي أم جي كما 

تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي 
للعقارات وهو كذلك عضو في دبي القابضة. 

وهو حاصل على بكالوريوس في االقتصاد 
من كلية لندن لالقتصاد ودرجة الماجستير 

في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة الجسور 
باريس تك. ويعد عبدالوهاب عضو في معهد 

المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز 
وهو أيًضا عضو في معهد األوراق المالية في 

المتحدة. المملكة 

موكيش سوداني
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

وعضو غير تنفيذي

يمتلك موكيش سوداني خبرة تزيد على 
ثالثة عقود من العمل في مجال التمويل 

واالستثمارات في مختلف القطاعات. وفي 
عام 2017، انضم موكيش لمراس في منصب 

المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية 
ويتقلد حالًيا منصب نائب الرئيس التنفيذي. 

وشغل سابًقا منصب المدير المالي 
لشركة فالي دبي حيث كان جزًءا ال يتجزأ من 

استراتيجية نمو شركة الطيران. 

 ،2011 وقبل انضمامه إلى فالي دبي في عام 
لمجموعة  المالي  المدير  موكيش  كان 
إدارية  تبوأ مناصب  عقارية في دبي. كما 

اإلمارات  نور ومجموعة طيران  بنك  عليا في 
المهنية  مسيرته  موكيش  استهل  ودناتا. 
المالية حيث عمل مع واحدة  الشؤون  في 

للتدقيق في  الكبار  األربع  الشركات  من 
ودبي.  الكويت 

تمكن موكيش من تحقيق ما يؤهله ليصبح 
عضًوا في معهد المحاسبين القانونيين في 

الهند وذلك في عام 1987 قبل الحصول على 
 )CPA( شهادة المحاسب العام المعتمد

وشهادة المدقق الداخلي المعتمد )CIA( من 
الواليات المتحدة. كما أنه حائز على دبلوم 

في تمويل األعمال من معهد المحللين 
الماليين المعتمدين في الهند.

محمد سليمان المال
 عضو تنفيذي

منصب  في  المال  سليمان  محمد  ُعّين 
بي  إكس  دي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

محمد  يجلب   .2017 يونيو  في  إنترتينمنتس 
نابعة عن عمله في قطاعات  خبرات واسعة 

اإلعالم والترفيه بما في  عديدة في مجال 
والطباعة  والتلفزيوني  اإلذاعي  البث  ذلك 

الطرق  وإعالنات  الرقمية  والوسائط  والنشر 
ومناطق  والحدائق  والفعاليات  األحداث  وإدارة 

السياحي.  الجذب 

كما شغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي 
في المجموعة اإلعالمية العربية حيث أشرف 

على جميع الجوانب التشغيلية لوحدات 
العمل الرئيسية الثالث للمجموعة: شبكة 

اإلذاعة العربية وشركة دن إيفينتس والقرية 
العالمية. ومنذ تعيينه في عام 2008، قاد 
محمد المجموعة نحو تحقيق هدف نماء 

السوق من خالل طرح أفكار مبتكرة في قطاع 
الترفيه واالستراتيجيات الجديدة التي تركز 

على العمالء. 

قبل انضمامه إلى المجموعة اإلعالمية العربية، 
شغل محمد العديد من المناصب القيادية 

ضمن مجموعة تيكوم، والتي تضم منصب 
الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لإلعالم، حيث 
ترأس عمليات توطيد الوضع الدولي لمركز 
األعمال في حين لعب دوًرا رئيسًيا في جذب 
العالمات التجارية العالمية الرائدة في مجال 

اإلعالم إلى المنطقة.

 يحمل محمد شهادة بكالوريوس العلوم 
 من جامعة توليدو، أوهايو، الواليات 

األمريكية. المتحدة 
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أمينة طاهر
 عضو مستقل

شغلت أمينة طاهر منصب نائب رئيس شؤون 
الشركات لمجموعة االتحاد للطيران في مايو 

2017. وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية 
االتصاالت العالمية للمجموعة، وإدارة وحماية 
عالمتها التجارية، وتقديم المشورة واإلشراف 

على مشاركة المجموعة مع عدد من أصحاب 
إلى  انضمامها  الرئيسيين. وقبيل  المصلحة 

االتحاد للطيران، ترأست في السابق  مجموعة 
والرعاية في  االجتماعية  التنمية  رئيس  منصب 
وحدة االتصاالت لدى شركة مبادلة لالستثمار، 

حيث كانت مسؤولة عن تقييم محفظة 
وإدارتها وتفعيلها.  الرعاية لشركة مبادلة 

وقبل العمل في مبادلة، عملت أمينة كمدير 
المؤسسية في  االتصاالت  تنفيذي لقسم 

شركة زعبيل لالستثمارات، كما تقلدت أدوًرا 
عديدة في دبي القابضة وجنرال موتورز. 

تحمل أمينة درجة الماجستير في اإلدارة 
العامة من جامعة هارفارد في الواليات 

المتحدة وماجستير إدارة األعمال من كلية 
لندن لألعمال في المملكة المتحدة. وهي 

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات 
اإلعالمية التطبيقية وتخرجت من كليات 

التقنية العليا في اإلمارات العربية المتحدة 
بدرجة امتياز.

شرافان شروف
 عضو مستقل

يعمل شرافان شروف حالًيا كشريك في 
شركة روزوود بورتال المحدودة، وهي شركة 

مقرها دبي تعمل في تجميع الفلل السياحية 
على اإلنترنت وغيرها من الحلول عبر اإلنترنت. 

وقد بدأ حياته المهنية في عام 1997 مع 
شركة شرينغار السينمائية وهي شركة 

توزيع أفالم عائلية، حيث كان رائًدا في مفهوم 
برمجة الشاشة الخارجية واإلرسال المتعدد. 

وفي ظل قيادته المتمكنة، خرجت المجموعة 
بسلسلة تضم 25 وحدة إرسال مع أكثر من 

100 شاشة في الهند تحت اسم العالمة التجارية 
“FAME”، والتي باعها لشركة إينوكس 

للترفيه المحدودة في عام 2011. 

وفي عام 2013، شارك شرفان في تأسيس 
فنتونيرسري، التي تعد أول شركة الحتضان 

وتسريع وتيرة نمو الشركات الجديدة الناشئة 
في الهند في مختلف القطاعات. 

وهو خريج من جامعة مومباي ويحمل درجة 
الماجستير في إدارة األعمال من كلية ملبورن 

لألعمال. شرافان هو أيًضا عضو نشط في فرع 
 ،)YPO( مومباي في منظمة الرؤساء الشباب

وهي منظمة غير ربحية مقرها الواليات 
المتحدة، كما أنه الرئيس الحالي لعضوية 

فرع مومباي. وإلى جانب ذلك، فقد عمل في 
مجلس الرقابة في الهند في الفترة من 2008 

إلى 2012.

مالك ال مالك
 عضو مستقل

مالك ال مالك هو الرئيس التنفيذي 
لمجموعة تيكوم حيث قاد عملية تحويل 

مجتمعات مجموعة تيكوم إلى وجهات 
لالبتكار، وساهم في استقطاب بعٍض من 

رجال ورياديي األعمال األكثر تقدًما في العالم.

وخالل مساعيه لتحقيق ذلك، قام بترويج ريادة 
األعمال وبناء إطار فكري وساعد في تهيئة 

بيئة أعمال فريدة تجذب االستثمار من قائمة 
شركات فورتشن 500 التي تساهم في قولبة 
دبي لتصبح واحدة من مدن العالم المبتكرة. 

باإلضافة إلى ذلك، كان مالك رائًدا في إطالق 
in5، وهي عبارة عن منصة متكاملة لالبتكار 

والتي صممت، داخل دبي، نظاًما بيئًيا متميًزا 
ومالئًما لرياديي األعمال والشركات الناشئة. 

ويعرف مالك بأنه مشارك نشط في تطوير 
قطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من خالل دوره في مجلس األمناء في 
كليات التقنية العليا، وتقلده رئيس معهد 

دبي للتصميم واالبتكار. وهو عضو في 
العديد من المجالس بما في ذلك مجلس 

إدارة مكتبة محمد بن راشد والمجلس 
الوطني لإلعالم وشركة اإلمارات لالتصاالت 

المتكاملة )دو(. 

وشغل سابًقا عضوية في مجلس 
المناطق الحرة في دبي، باإلضافة إلى 

 Energy“ عضوية مجلس إدارة شركة
 ”Management Services International

وشركة “Smart City Kochi” )الهند( 
و”Smart City Malta”. انضم مالك إلى 

مجموعة تيكوم في عام 2002 وشغل أخيًرا 
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم 

لمجمعات األعمال. 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من كليات التقنية العليا في اإلمارات.
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