
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXB ENTERTAINMENTS PJSC 
                                                                    DIRECTOR NOMINEE  

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

 
 
Name: Mukesh Sodani 
Nationality: Indian  
Category: Non- Executive Director 
Educational Qualifications: Post 
Graduate degree in Commerce 
Occupation: Chief Financial & Investment 
Officer 

 

 موكاش سوداني :االسم
 هندي :الجنسية

 تنفيذي غيرعضو مجلس إدارة :  نوع العضوية 
 الدراسات العليا في التجارة: ة العلمي شهادةال

 للشؤون المالية واالستثمارية تنفيذيرئيس : المهنة
 
 

Mukesh Sodani has over 3 decades of experience in finance and investments across 
various industries. In 2017 Mukesh joined Meraas as Chief Financial & Investment Officer. 
Previously he was Chief Financial Officer of flydubai where he was an integral part of the 
airline’s growth strategy. Before joining flydubai in 2011, Mukesh held senior management 
positions with Noor Bank, Emirates Airline Group and dnata. He started his career in 
finance with one of the Big Four audit firms in Kuwait and Dubai. Mukesh qualified as a 
member of the Institute of Chartered Accountants, India, in 1987 before gaining Certified 
Public Accountant (CPA) and Certified Internal Auditor (CIA) qualifications in the US. He 
also has a diploma in Business Finance from the Institute of Chartered Financial Analysts 
of India.  
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عامًا في المالية واالستثمار على جميع مختلف القطاعات، انضم  30يملك السيد موكاش خبرة تفوق ال
في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية. وقبل  2017لشركة مراٍس القابضة في عام 

ن الفريق من ضمذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "فالي دبي" حيث كان 
الطيران. وقبل انضمامه لشركة "فالي دبي" شغل السيد موكاش  شركة عن استراتيجية نمو المسؤول

بر السيد موكاش مناصب ادارية عليا في عدة شركات منها : نور بنك، ومجموعة طيران االمارات ودناتا. يعت
حصل على شهادة محاسب معتمد  1987المحاسبين القانونين في الهند. وفي عام عضو مؤهل لمعهد 

CPA  وشهادة مدقق داخلي معتمدCIA  في التمويل التجاري من  دبلوم ، كما انه حاصل على شهادة
 معهد المحللين المالين في الهند. 


	دي إكس بي إنترتينمنتس ( شركة مساهمة عامة(

