
محمد سليمان المال
التنفيذى   الرئيس 
والعضو المنتدب

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.

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

األمريكية. المتحدة 

أحمد حسين بن عيسى
 نائب الرئيس التنفيذي

التحق أحمد حسين بالعمل لدى دي إكس 
بي إنترتينمنتس في أغسطس 2017. وهو 

اختصاصي ُمحنك في قطاع المتنزهات 
الترفيهية اإلقليمية، يتمتع بخبرة واسعة في 

األعمال وإدارة األعمال.

وقد التحق أحمد حسين بالعمل في القرية 
العالمية، وهي إحدى الوجهات الثقافية 

والعائلية والترفيهية المتميزة في المنطقة، 
كمدير العمليات التنفيذي  في عام 2013. 
وتمت ترقيته في عام 2015 ليصبح الرئيس 

التنفيذي للقرية العالمية، حيث ُأسندت إليه 
مهمة التوسع الناجح في األعمال.

يشغل أحمد منصب عضو مجلس اإلدارة في 
االتحاد الدولي للمتنزهات الترفيهية والمعالم 

السياحية )أيابا(، وقد شغل في السابق عدد 
من المناصب في شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتكاملة )دو( وقسم تشغيل المرافق في 
المكتب الهندسي لسمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم وشركة أدنوك، كما 
عمل كمهندس بحري لدى شركة بريتيش 

بتروليوم في بحر الشمال.

حصل أحمد على شهادة جامعية في الهندسة 
الميكانيكية من نورثمبريا بالمملكة 
المتحدة، وحصل على درجة الماجستير 

في اإلدارة الهندسية من جامعة سندرالند 
المتحدة. بالمملكة 

بعد إنتهاء المده، تم تعيين احمد حسين 
بن عيسى في منصب المدير التنفيذي 

التشغيلية. للعمليات 

جون أيرلند
 المدير التنفيذي المالي

أيرلند بالعمل في دي إكس  التحق جون 
المدير  منصب  في  إنترتينمنتس  بي 

2017، ويمتلك  يونيو  المالي في  التنفيذي 
خبرة كبيرة في مجموعة كبيرة من 

الرقمية  واألعمال  البث  بينها  المجاالت، ومن 
الفعاليات  وإدارة  والطباعة  الخارجية  واألعمال 

الموسيقى. والتسجيل 

وشغل جون سابقًا منصب المدير التنفيذي 
المالي في المجموعة العربية لإلعالم، حيث 

كان يتولى اإلشراف على الجوانب المالية 
واالستراتيجية والقانونية لعمليات المجموعة، 

ومن بينها شبكة راديو العرب وشركة دون 
إيفنتس والقرية العالمية.

التحق جون بالعمل لدى المجموعة العربية 
لإلعالم قادًما من 21 سنشري فوكس، حيث 

شغل فيها عدًدا من المناصب المالية الرفيعة 
عبر مختلف عمليات المجموعة في أوروبا 

وآسيا ومنطقة الشرق األوسط، وشملت تجربة 
إقليمية عندما تولى منصب المدير المالي 

التنفيذي في مجموعة روتانا اإلعالمية.

وحصل جون على درجة بكالوريوس اآلداب في 
األعمال واإلدارة من جامعة إكستر بالمملكة 
المتحدة وهو محاسب قانوني مؤهل، سبق 

له العمل لدى ديلويت في قطاع االتصاالت 
واإلعالم والتكنولوجيا.

فريق إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس
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أحمد الريس
 المدير التنفيذي للشؤون التجارية

التحق أحمد الريس بالعمل في دي إكس 
بي إنترتينمنتس في أغسطس 2017.

وقبل انضمامه إلى دي إكس بي 
إنترتينمنتس شغل أحمد منصب المدير 

التنفيذي للشؤون التجارية في القرية 
العالمية، وهي إحدى الوجهات الثقافية 

والعائلية والترفيهية المتميزة في 
المنطقة، حيث لعب دوًرا أساسًيا في زيادة 

أعمالها، كما كان يتولى مسؤولية إدارة 
جميع القنوات التجارية وقنوات العائدات، 

وقد نجح في وضع وتنفيذ استراتيجيات 
لتحسين اإليرادات وتسليم الشراكة 

وتوسيع فرص السوق.

المصادر  إدارة قسم  أحمد سابقًا  تولى 
اإلمارات  شركة  في  والمشتريات  التجارية 

وقضى  )دو(.  المتكاملة  لالتصاالت 
أكثر من ثمان سنوات مع شركة 

وتنفيذ  خاللها على وضع  االتصاالت، عمل 
المشتريات. استراتيجيات 

كما سبق له العمل في قسم الهندسة 
والبث في مؤسسة دبي لإلعالم، المؤسسة 

اإلعالمية الرسمية لحكومة دبي.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب.

بعد إنتهاء المده، تم تعيين احمد الريس في 
منصب المدير التنفيذي للضيافة والتجزئة.

بول باركر
 المدير العام لمراكز الترفيه العائلية

بالعمل في دي إكس  باركر  التحق بول 
العام  المدير  منصب  في  إنترتينمنتس  بي 

 .2017 أكتوبر  في  العائلية  الترفيه  لمراكز 
الخبرة  20 عاًما من  بأكثر من  يتمتع  وهو 

والمبيعات  التسويق  مجاالت  في  اإلدارية 
والعمليات. 

لقد سبق له شغل العديد من المناصب 
الرفيعة في بعض الشركات اإلعالمية األكثر 

نجاًحا في أستراليا، ومن بين هذه الشركات 
شركة ناين نيتورك وأيه آر إن، كما نجح في 

إنشاء شركة لإلعالم الرقمي. وقد تولى 
مؤخًرا منصب المدير التنفيذي للشؤون 

التجارية في مشروع 21 سنشري فوكس 
في منطقة الشرق األوسط.

حصل بول على درجته العملية في جامعة 
ديكسون في كانبرا في أستراليا، حيث 

درس فيها علم النفس واإلعالم.

بعد إنتهاء المده، تم تعيين بول باركر في 
منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية.

وسيم حسن
 المدير التنفيذي للدعم المؤسسي

 

انضم وسيم حسن إلى شركة دي إكس 
بي إنترتينمنتس في عام 2014، وترأس 
قسم الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

خالل مرحلة ما قبل االفتتاح الهامة في دبي 
باركس آند ريزورتس. 

وفي عام 2018، تولى وسيم مسؤوليات 
إضافية تشمل تكنولوجيا المعلومات 
والتأمين والتميز المؤسسي في دوره 

الجديد كمدير تنفيذي للدعم المؤسسي.

وبفضل خبراته التي تزيد على 14 عامًا في 
إدارة الموارد البشرية، اكتسب وسيم 

خبرات متعمقة في مجاالت الموارد البشرية 
وإدارة مشاريع التعهيد الناجحة على نطاق 

واسع وفي تجهيز وتنفيذ البنية التحتية 
المعلومات. لتكنولوجيا 

قبل انضمامه إلى دي إكس بي 
إنترتينمنتس، عمل وسيم في شركة 

ِمراس القابضة كمدير للموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية في قسم التسلية 

والترفيه. كذلك أمضى وسيم خمس 
سنوات مديرًا للموارد البشرية في 

مجموعة جميرا. 

وفي وقت سابق، شغل وسيم مناصب 
رئيسية عدة في دبي القابضة.

وسيم زميل قانوني وحاصل على شهادة 
CIPD في ممارسة الموارد البشرية من 

المملكة المتحدة،  وحاصل على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة  

أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة. 
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