
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXB ENTERTAINMENTS PJSC 
                                                                    DIRECTOR NOMINEE  

 )شركة مساھمة عامة نترتینمنتس (إ بي كسإ يد 
دارةاإلالمرشح لعضویة مجلس    

 
 
Name: Mohamed Almulla 
Nationality: Emirati  
Category: Executive Director 
Educational Qualifications: BA in 
Electrical Engineering 
Occupation: Chief Executive Officer 

 

 محمد المال :االسم
 إماراتي :الجنسية

 عضو مجلس إدارة تنفيذي:  العضوية نوع 
الهندسة في  بكالوريوس: ة العلمي شهادةال

 الكهربائية
 تنفيذيئيس ر: المهنة

 
Mohamed Almulla was appointed Chief Executive Officer of DXB Entertainments in June 
2017. Mohamed brings extensive experience from a wide range of media and 
entertainment business segments, including radio & TV broadcasting, printing & 
publishing, digital media, out of home advertising, event management, parks & 
attractions. He was previously Chief Executive Officer at the Arab Media Group where he 
oversaw all operational aspects of the group’s three major business units: Arabian Radio 
Network, Done Events and Global Village. Since his appointment in 2008, Mohamed 
steered the group towards market growth through innovation in the entertainment sector 
and new customer-centric strategies. Prior to joining the Arab Media Group, Mohamed 
held several leadership positions within the TECOM Group, including Executive Director 
of Dubai Media City, where he led the consolidation of the business hub’s international 
status whilst playing a key role in attracting leading global media brands to the region.  

 

  

NOMINEE 

، ويملك 2017في يونيو  دي إكس بي إنترتينمنتستم تعيين السيد محمد المال كرئيس تفنيذي لشركة 
السيد محمد خبرة واسعة في مجال االعالم والترفيه ومن ضمنها الراديو واذاعات التلفاز، ووسائل االعالم 

. وكان يشغل سابقا الفعاليات والمنتزهات والوجهات وإدارة الرقمية مووسائل االعال المطبوعة والمنشورة
منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة االعالمية العربية، حيث يشرف على ادارة العمليات لجميع قطاعات 

يينه عمال تحت المجموعة ومن ضمنها : شبكة االذاعة العربية و دن إيفينتس و القرية العالمية. ومنذ تعاال
قيق النمو للمجموعة من خالل االبتكار في قطاع التسلية محمد في تحالسيد ساهم  2008في عام 

ادية في محمد العديد من المناصب القيالسيد والترفيه. وقبل إنضمامه للمجموعة االعالمية العربية، شغل 
كمركز  من ضمنها المدير التنفيذي لمدينة دبي لالعالم حيث ساهم في نشاءة المدينة مجموعة تيكوم

حيث لعب دورًا هامًا في جذب العديد من العالمات التجارية العالمية الرائدة في مجال  واالعالم دولي لالعمال
 لمنطقة.لاالعالم 
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