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Abdul Wahab Al-Halabi is the Group Chief Investment Officer of Equitativa Group, a 
diversified financial services group that is involved in asset management, wealth 
management and private equity. He is also Chief Executive Officer and Board Member of 
Global Investment House, a Kuwait based investment group. He has more than 20 years’ 
experience in the real estate sector, with expertise in financial restructuring, crisis and 
debt management, credit enhancements and joint ventures.  Previously he was the Group 
Chief Investment Officer of Meraas Holding, a partner at KPMG and has acted as Chief 
Executive Officer of Dubai Properties, a member of Dubai Holding. He holds a BSc 
Economics from London School of Economics and an Executive MBA from Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées. He is a Fellow of the Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales and is a member of the UK-based Securities Institute.  
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وهي مجموعة , " Equitativa " يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب المدير التنفيذي لالستثمار في مجموعة
كما يشغل السيد  .الثروات واالستثمار الخاصالخدمات المالية المتنوعة التي تشارك في إدارة األصول وإدارة 

. بيت االستثمار العالمي(جلوبل) لشركة الكويتيةا وعضو في مجلس ادارة لحلبي منصب المدير التنفيذيا
سنة في القطاع العقاري، فضالً عن خبرته في إعادة الهيكلة المالية  20يمتلك السيد الحلبي خبرة تزيد عن 

التنفيذي المدير سابقًا  السيد الحلبيوشغل كة. شاريع المشتروإدارة األزمات والديون وتعزيز االئتمان والم
س القابضة، وكان شريكًا في كي بي إم جي وشغل منصب الرئيس التنفيذي اِلالستثمار في مجموعة مر

دبي القابضة. السيد عبد الوهاب الحلبي حاصل على درجة احدى شركات لشركة دبي للعقارات، 
مدرسة البكالوريوس في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من 

. وهو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وعضو معهد األوراق تك باريسالجسور 
 لكة المتحدة.المالية في المم
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