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Name: Abdulla Al Habbai 
Nationality: Emirati 
Category: Non-Executive Director 
Educational Qualifications: Master’s 
degree in Cadastral and Land Information 
Management 
Occupation: Chairman 

 

 عبداهللا الحباي :االسم
  إماراتي :الجنسية

 غير تنفيذيعضو نوع العضوية :  
ادارة المساحة اجستير  في م :ة العلمي شهادةال
 االراضيمعلومات و

 رئيس مجلس إدارة: المهنة
 

Mr. Abdulla Al Habbai is the Group Chairman of Meraas Holding and Chairman of Dubai 
Holding. Mr. Al Habbai is also the Chief Executive Officer of the Engineering Office of 
H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Ruler of Dubai, a 
post he has held since 2005. Mr. Al Habbai is the Director General of Dubai Creative 
Clusters Authority and also serves on the Boards of Dubai Real Estate Corporation and 
Museum of the Future, amongst others, and is the Chief Executive Officer of Shamal. Mr. 
Al Habbai has more than 25 years’ experience in the property and real estate sector, 
including a 16-year term with Dubai Municipality where he was responsible for 
overseeing and translating the Emirate’s vision for urban planning. Mr. Al Habbai holds 
a Master’s degree in Cadastral and Land Information Management from the University 
of East London, United Kingdom. 

 
  

الحباي منصب رئيس مجلس إدارة شركة مراٍس القابضة ورئيس مجلس إدارة دبي  يشغل السيد عبداهللا
القابضة، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

. كما يشغل السيد عبد اهللا الحباي منصب 2005منذ عام  حاكم دبي ،مجلس الوزراء مكتوم رئيسال 
لطة دبي للمجمعات اإلبداعية، باإلضافة لعضويته في مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية المدير العام لس

 عبد اهللالسيد  يملكوعضوية متحف المستقبل كما انه يشغل منصب الرئيس  التنفيذي لشركة شمال. 
شراف بلدية دبي حيث كلف بمهام اال عاما في 16العقاري منها عاماُ في القطاع  25الحباي خبرة تزيد عن 

. السيد عبداهللا الحباي يملك ماجستير رة دبي وترجمتها على ارض الواقععلى رؤية التخطيط العمراني الما
 من جامعة إيست لندن من المملكة المتحدة.حصل عليها في ادارة المساحة ومعلومات االراضي 
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