أعضاء اإلدارة التنفيذية

فهد الكتبي
طالل الذيابي
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي ورئيس التطوير باإلنابة
نائب الرئيس التنفيذي في شركة الدار
يشغل طالل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدار العقارية ،يشغل فهد منصب ً
العقارية ،وتولى سابقا منصب رئيس العمليات في الدار
وقبلها كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتطوير ،والمدير
التنفيذي إلدارة األصول منذ بداية عملية االندماج بين شركتي العقارية ومنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في
«الدار» و»صروح» العقارية في العام  .2013كما شغل طالل شركة صروح العقارية.
العديد من المناصب اإلدارية العليا في شركة «الدار» ،وهو
ً
ً
حاليا عضو مجلس إدارة في مؤسسات عدة تشمل «شركة وقبل انضمامه إلى شركة صروح ،كان السيد الكتبي ضابطا
ُ ِّ
العربية المتحدة ،ورقي
أبوظبي إلدارة رياضة السيارات» ،وشركة «الجزيرة كابيتال،
في القوات المسلحة بدولة اإلمارات ً
بعدها إلى رتبة عقيد وجرى تعيينه مديرا لكتيبة المهندسين.
و»أكاديميات الدار» .يحمل طالل شهادة في الهندسة
الكهربائية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ملبورن في أستراليا.
يحمل السيد الكتبي شهادة الماجستير في العلوم من
جامعة الدفاع الوطني األمريكية في واشنطن في تخصص
االستراتيجيات ،كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في
علوم الهندسة المدنية من جامعة «هارتفورد» في والية
كونيتيكت بالواليات المتحدة األمريكية.
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 15عاما في مجاالت اإلدارة
يشغل غريغ فيوار منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
يتمتع السيد بوصيبع بخبرة تتجاوز ً
المالية واالستثمار ،حيث شغل عددا من المناصب المرموقة
في شركة الدار العقارية ،ويتولى مسؤولية إدارة الشؤون
المالية العامة للشركة ،كما يشمل دوره إعداد التقارير المالية ،لدى مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة
ووضع االستراتيجية المؤسسية واستراتيجية االبتكار ،واإلشراف والحكومية في أبوظبي .قبل انضمامه لشركة الدار العقارية،
على إدارة تجربة الموظفين ،والمسؤولية المجتمعية والتحول شغل جاسم منصب الرئيس المالي للشركة القابضة العامة
(صناعات) ،كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أراضي العقارية،
الرقمي باإلضافة إلى الشؤون المالية المؤسسية.
الشركة االستثمارية المتخصصة في الملكية الخاصة والعقارات
في دول مجلس التعاون الخليجي .وهو رئيس مجلس إدارة
غريغ عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات األخرى
«خدمة» وشركة «بيفوت» .وخالل مسيرته المهنية ،شغل
منها أكاديميات الدار ،و»خدمة» وأبوظبي للتمويل.
نائب رئيس أول في شركة أبوظبي لالستثمار ،كما
منصب
ً
ً
وقبل انضمامه إلى شركة الدار ،عمل السيد فيوار نائبا للرئيس عمل مديرا للمحافظ االستثمارية مع التركيز على األسهم
األوروبية لمدة سبع سنوات في جهاز أبوظبي لالستثمار.
التمويل الهيكلي وأسواق رأس المال في
في قسم
ً
حصل السيد بوصيبع على شهادة محلل مالي قانوني
«مبادلة» ،مسؤوال بالتضامن عن األنشطة المتعلقة بتحصيل
الديون اإلجمالية واإلشراف على برنامج «مبادلة» االستثماري ( ،)CFAوعلى درجة الماجستير في اإلدارة المالية من كلية
لندن لألعمال في المملكة المتحدة.
في سوق التمويل التجاري.
يحمل فيوار شهادة البكالوريوس في التجارة (مع مرتبة
الشرف) من جامعة «مانيتوبا» ،وشهادة الماجستير في إدارة
األعمال من كلية لندن لألعمال.
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