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السيد وليد أحمد المقرب المهيري
سعادة ابو بكر صديق الخوري
معالي محمد خليفة المبارك
نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة
اإلدارة
مجلس
لرئيس
أول
نائب
رئيس مجلس اإلدارة
ً
يشغل السيد وليد المقرب المهيري منصب نائب الرئيس
يشغل معالي محمد خليفة المبارك منصب رئيس مجلس إدارة يشغل سعادة أبو بكر الخوري حاليا منصب نائب رئيس مجلس
شركة الدار العقارية وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي إدارة شركة الدار العقارية ،وذلك بعد أن شغل منصب العضو التنفيذي لمجموعة شركات مبادلة ،والرئيس التنفيذي
شركة المبادلة للتنمية (مبادلة).
المنتدب لشركة صروح العقارية .وكان سعادته قد عمل قبل للقطاعات الناشئة في
والرئيس التنفيذي إلدارة المحافظ العقارية في شركة الدار.
ٍّ
ً
ً
َّ
ويترأس مجلس إدارة في كل من الشركة الوطنية للتبريد
انضمامه إلى شركة صروح بمنصب مدير مساعد في جهاز
قطاعات تشغيلية
تولى محمد مهام رئيسة في تطوير
ٍ
المركزي (تبريد) ،ومستشفى كليفالند كلينك أبوظبي .وهو
أبوظبي ًلالستثمار .ويتمتع السيد الخوري بخبرة في حدود
عديدة في شركة الدار العقارية ،إلى جانب إسهامه في
عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
قطاع التمويل واالستثمار الدولي .ويشغل
الـ 22عاما في
نمو نسبة المبيعات والعقارات المستأجرة ،فضال عن إدارة
ً
«مصدر» ،وشركة مبادلة للبترول ،وشركة الطموح
سعادة الخوري حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من
الصكوك والعقارات وإدارة المرافق والوحدات داخل نطاق
المؤسسة بأكملها .وقبل انضمامه إلى شركة الدار العقارية ،شركة الواحة كابيتال ،وشركة «صناعات» كما ويشغل منصب لالستثمارات .بحكم منصبه كنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
في شركة المبادلة للتنمية ،يشرف المهيري على محفظة
كابيتال» لالستثمارات واألعمال عضو مجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للموانيء
عمل محمد في مصرف «باركليز
ً
المؤسسية في لندن ،وكان متخصصا في قطاعي االستثمار وشركة أبوظبي للمطارات .يحمل سعادة السيد الخوري درجة االستثمارات الواسعة للشركة ،باإلضافة إلى مسؤوليته عن
تطوير األنشطة التجارية والتشغيلية واالستراتيجية .كما يشغل
البكالوريوس في التمويل من كلية لينفيلد في مكمينفيل
والتمويل في منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا.
ً
أيضا منصب الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة ،وهو بذلك
ويشغل محمد المبارك منصب رئيس مجلس إدارة شركة «فرح بوالية أوريغون في الواليات المتحدة األمريكية ،وهو محلل
ِّ
يشرف على وحدة مبادلة للرعاية الصحية ،ومبادلة للعقارات
إلدارة الحدائق الترفيهية» ً(المشغل الرسمي لـ «عالم فيراري» مالي قانوني معتمد وعضو في جمعية اإلدارة والبحوث
والبنية التحتية ،ومحفظة استثمارات مبادلة ،باإلضافة إلى
المالية (.)AIMR
فضال عن توليه منصب رئيس مجلس
و»ياس ووتروورلد»)،
ً
وحدة التكنولوجيا وخدمات المشاريع .يحمل السيد المهيري
إدارة أكاديميات الدار .وأخيرا ،يشغل المبارك منصب رئيس
شهادة ماجستير في اإلدارة العامة مع تخصص في إدارة
مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة .يحمل محمد
األعمال و الحكومة من جامعة هارفارد في الواليات المتحدة
درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من
األمريكية ،وبكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية من
جامعة «نورث إيسترن» بالواليات المتحدة األمريكية.
جامعة جورج تاون.
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التقرير االستراتيجي

المهندس حمد سالم بن لوتيه العامري
عضو مجلس االدارة
انضم المهندس حمد سالم بن لوتيه العامري إلى عضوية
إدارة شركة الدار العقارية في شهر نوفمبر من العام
مجلس
ً
والتشييد،
البناء
قطاع
في
متميزة
خبرة
معه
حامال
،2015
ً
ومجاالت تعزيز نمو األعمال التجارية واإلدارة .يشغل حاليا
العديد من المناصب المرموقة منها منصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تروجان القابضة حيث تقع
على عاتقه مسؤولية اإلشراف على تطبيق استراتيجية النمو
الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ،والتي أسفرت
عن توسيع عمليات الشركة وتحويلها من شركة ًصغيرة إلى
فريق كبير يضم أكثر من  21ألف موظف .هو أيضا عضو في
عدد من مجالس اإلدارة .حاصل على شهادة البكالوريوس
في الهندسة المدنية ،ودرجة الماجستير في إدارة األعمال.

السيد أحمد خليفة محمد المهيري
السيد منصور محمد المال
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس اإلدارة
أحمد خليفة محمد المهيري مواطن إماراتي ،يمتلك خبرة تزيد
يشغل السيد منصور منصب رئيس قسم المالية الخاص
بشؤون الطاقة في شركة مبادلة للتنمية «مبادلة» ،وتتمركز على  10سنوات ،وهو محلل استثمار رئيسي في إدارة
االستثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي لالستثمار .وقبل
مهامه األساسية في تقديم المشورات والتقييمات
انضمامه الى المجلس في العام  ،2008عمل بوظيفة محلل
والتوصيات للمدير التنفيذي حول مجمل الشؤون المالية
المتعلقة بأصول الشركة ،وتشمل :االستثمار في النفط والغاز استثمار دائرة الشرقً األقصى في جهاز أبوظبي لالستثمار.
يشغل المهيري حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في االتحاد
(من خالل شركة مبادلة للبترول ذ.م.م) ،واالستثمار في
للطيران ،وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)،
مصادر الطاقة المتجددة (من خالل شركة أبوظبي لطاقة
وشركة الدار العقارية ش.م.ع ،وشركة ً«مسار سليوشنز»
المستقبل «مصدر».
ش.م.ع ،وشركة فودكو القابضة سابقا ،كما شغل عضوية
ً
وخالل ً مسيرته المهنية في شركة مبادلة ،لعب منصور دورا مجلس إدارة شركة صروح العقارية وشركة أصيل للتمويل
ش.م.ع.
محوريا في أهم المعامالت المالية األمر الذي أدى إلى
حصول هذه المعامالت على جوائز مرموقة .قدم منصور
يحمل المهيري شهادة البكالوريوس في التجارة -تخصص
استشارات ودعما لمجموعة من العمليات المتعلقة برفع
تمويل من جامعة كونكورديا في كندا.
كفاءة صكوك مبادلة إلى جانب مبادرات استراتيجية أخرى.
وإلى جانب مهامه ،يشغل منصور منصب عضو مجلس إدارة
شركة «الواحة كابيتال» االستثمارية ،والدار العقارية وشركة
«أنجلو أرابيان» للرعاية الصحية.
يحمل منصور شهادة البكالوريوس في علوم إدارة األعمال
ونظم المعلومات من جامعة بورتالند في بورتالند -أوريغون
بالواليات المتحدة.
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السيد محمد حاجي الخوري
ً
عضو مجلس اإلدارة ً
عمل الخوري مستشارا ماليا ،وشغل مناصب إدارية وتنفيذية
عدة في مجموعة من المنظمات ،تشمل عمله الحالي في
«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال
منصب مدير عام
ً
اإلنسانية» ،كما شغل عددا من المناصب المهمة في
محكمة القطاع الخاص والعام بأبوظبي.
ً
محمد الخوري هو أيضا عضو في مجلس إدارة مجموعة من
المؤسسات باإلمارات العربية المتحدة ،منها «مؤسسة زايد
ّ
العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة» ،وشركة
«إنترناشيونال كابيتال للتجارة» ،وشركة «دلما» ،و»المجموعة
الذهبية الدولية» ،و»الهيئة االتحادية للكهرباء والماء»،
و»نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة».
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية
كاليفورنيا في سان برناردينو بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد مارتن لي إيدلمان
السيد علي سعيد عبدالله الفالسي
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس اإلدارة
يشغل السيد إيدلمان منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيه
يمتلك السيد الفالسي خبرة ممتازة في قطاع العقارات،
ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «هيدرا» للعقارات منذ جي تي الدولية» ،وهو عضو في مجلس اإلدارة في شركة
«كابيتال تراست» ،وشركة «إيه إم دي» ،وشركة «أشفورد
العام  ،2009وهو عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
هوسبيتاليتي ترست» .ويوظف إيدلمان خبراته في مشروعات
ُ َّ
تطويرية عقارية دولية ضخمة مجمعة ،وفي عمليات ًدمج
ويحمل الفالسي شهادة الماجستير في إدارة األعمال من
جامعة الشارقة ،وشهادة البكالوريوس في إدارة العمليات الشركات ،وصفقات االستحواذ .يعمل إيدلمان مستشارا في
شركة «غروف ريل استيت بارتنرز» ،وشركة «ريليتد كومبانيز»،
واإلنتاج من جامعة والية كاليفورنيا ،وشهادة البكالوريوس
وشركة «مبادلة» ًالذراع االستثمارية االستراتيجية لحكومة
في المحاسبة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة..
أبوظبي .وهو أيضا عضو في مجالس إدارة مؤسسة
«جاكي روبنسون» ،و»صندوق إنتريبيد فولين هيروز»،
ومؤسسة «فيشر هاوس» و»معهد ومهرجان تريبيكا
السينمائي» .يحمل إيدلمان درجة البكالوريوس في العلوم
السياسية من جامعة برينستون وشهادة في القانون من
جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية.
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