
مجلس اإلدارة

عبد اهلل الحباي
 رئيس مجلس اإلدارة، 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
يتمتع سعادة / عبد اهلل الحباي بخبرة ما يزيد عن 

٢٥ سنة في قطاع األعمال والمشاريع العقارية. فقد 
أمضى ١٦ سنة مع بلدية دبي، تولى خاللها اإلشراف 

على رؤية اإلمارة في التخطيط العمراني وترجمتها 
على أرض  الواقع. وهو حائز على درجة الماجستير 
في إدارة معلومات المساحة واألراضي من جامعة 

إيست لندن، بالمملكة المتحدة.

رائد كاجور النعيمي
الرئيس التنفيذي، عضو تنفيذي

يشغل رائد كاجور النعيمي منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس 

ش.م.ع. وشغل سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي لشؤون الترفيه والتسلية في شركة 

مراس القابضة، وأسهم خالل تلك الفترة في 
تطوير استراتيجيات جديدة وتحديد الفرص 
السانحة أمام الشركة في مجال الترفيه 

والتسلية. وقبل التحاقه بمراس، شغل 
مناصب إدارية رفيعة لدى كل من شركَتي 

"تطوير" و"دبي الند" ومجموعة دبي للعقارات، 
على مدى ١٠ سنوات. وكان سابقًا عضوًا 

في القوات البحرية اإلماراتية، ويحمل درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

آشفورد بالمملكة المتحدة، وهو عضو في 
معهد تشارترد لألفراد والتنمية.

فهد كاظم
عضو غير تنفيذي

شغل فهد كاظم سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مراس 

القابضة لغاية منتصف عام ٢٠١٦، تولى أثناء 
ذلك مسؤولية تطوير األعمال وإدارة األصول 

التي تضمها المحفظة العقارية للشركة. وتّم 
انتدابه لمدة سنتين الى شركة برايت ستارت 
ذ.م.م، وهي شركة قابضة تعمل في مجال 
العقارات واالستثمارات، ليشغل فيها منصب 

الرئيس التنفيذي لالستثمار.

وقبل التحاقه بمراس، كان عضوًا في قسم 
التدقيق لدى مؤسسة برايس ووتر هاوس 
كوبرز في هيوستن بوالية تكساس. وهو 

حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة كونكورديا في كندا كما أنه 

محاسب قانوني معتمد.

عبد الوهاب الحلبي
عضو غير تنفيذي

يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب المدير 
التنفيذي لالستثمار في مجموعة إكويتاتيفا 

للخدمات المالية المتنوعة التي تعمل في 
مجال إدارة االصول وإدارة الثروات وحقوق 

الملكية الخاصة. ويتولى فيها مسؤولية 
تطوير وتوجيه استراتيجية المجموعة 

وعمليات التمويل واالستثمار الخاص. ويتمتع 
بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في القطاع العقاري، 

فضالً عن خبرة خاصة في إعادة الهيكلة 
المالية وإدارة األزمات والديون وتعزيز االئتمان 

والمشاريع المشتركة.

وكان سابقًا رئيسًا لشؤون االستثمار في 
مجموعة مراس القابضة، وشريكًا في في 
"كيه بي إم جي"، ورئيسًا تنفيذيًا لشركة 

دبي للعقارات، وعضوًا في شركة دبي 
القابضة. وهو حائز على درجة البكالوريوس 
في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد ودرجة 

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال التنفيذية 
من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات، 

كما أنه زميل في معهد المحاسبين 
القانونيين في إنجلترا وعضو في معهد األوراق 

المالية في المملكة المتحدة.
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دينيس سي. غيلبرت
عضو مستقل غير تنفيذي

يتمتع دينيس غيلبرت بخبرة تربو على 
4٥ عامًا من العمل في مجال المنتزهات 

الترفيهية والمعالم السياحية، حيث شغل 
مناصب تنفيذية رفيعة في ثالثة منتزهات 

مغامرات ترفيهية من منتزهات أنهايزر بوش 
أدفنتشر؛ إذ شغل منصب النائب التنفيذي 

للرئيس والمدير العام لمنتزه )عالم البحار( 
سي وورلد أوهايو؛ والرئيس التشغيلي 

لمجموعة أوشين إمباسي؛ والنائب األول 
لرئيس المعالم السياحية لدى منتجعات 

ريزورتس وورلد سنتوسا في سنغافورة، بما 
فيها استديوهات يونفيرسال.

وعالوة على تقديم االستشارات في مناطق 
مختلفة من العالم خالل مسيرته المهنية، 

قدم دينيس أيضًا خدمات االستشارات 
التشغيلية للمنتزهات الترفيهية والحدائق 

المائية والمعالم السياحية في مراحل 
التأسيس والتخطيط والتشغيل.

ستيفن دي. شايكن
عضو مستقل غير تنفيذي

يرأس ستيفن دي. شايكن شركته االستشارية 
الخاصة التي تقدم خدماتها لعالمات تجارية 

عالمية في مجال السفر والترفيه مثل ديزني 
ويونفيرسال وأرامارك وهدسون نيوز، إضافة 
للخدمات االستشارية بشأن تحسين اإليرادات 

وتعزيز األرباح. ولديه خبرة ألكثر من 4٠ سنة في 
مجال الوجهات الترفيهية ذات العالمة التجارية.

شغل سابقًا منصب المدير العام التنفيذي 
لدى أدفنتشر وورلد وارسو، ورئيس وحدة 

أعمال المشاريع في سميثسونيان بيزنس، 
والنائب األول لرئيس قسم مبيعات التجزئة 

واإليرادات العالمية في يونيفيرسال باركس آند 
ريزورتس، ورئيس سبينسر غيفتس.

شرافان شروف
عضو مستقل غير تنفيذي

شرافان شروف رائد أعمال يحمل درجة 
البكالوريوس من جامعة مومباي ودرجة 

الماجستير في إدارة األعمال من كلية 
ميلبورن لألعمال. بدأ مسيرته في شركة ون 

فيم ملتيبلكس السينمائية في مومباي، 
ثم أطلق سلسلة تضم ٢٥ دار سينما في 

أنحاء الهند، تم بيعها لشركة إينوكس 
للترفيه عام ٢٠١١. وهو حاليًا الشريك اإلداري 

في شركة ساوث يارا القابضة، المهتمة 
باالستثمارات في قطاعات مختلفة.

وهو أحد مؤسسي "فنتشر نيرسري، أول 
مؤسسة حاضنة للمشاريع الصغيرة مدعومة 

بتمويل غير رسمي في الهند، التي تقوم 
بتقديم التدريب واإلشراف لبعض الشركات 

الناشئة، مقدمة المساعدة في البنى التحتية 
المتكاملة والتعلم والتمويل. كما أنه عضو 

ناشط في الشبكة الهندية للمستثمرين 
Angel investors، بأكثر من ٢٠ استثمارًا 

وفي شركات ناشئة.

كما أنه عضو ناشط في فرع مومباي 
لمنظمة "رؤساء يافعين" األمريكية غير 
الربحية، وشغل منصب رئيس الفرع في 

مومباي بين العامين ٢٠١4 – ٢٠١٥، كما شغل 
عضوية مجلس الرقابة في الهند بين األعوام 
٢٠٠9 – ٢٠١١. وحاز على جائزة التميز في مجال 

اإلعالم والترفيه لعام ٢٠١٠ من المفوض 
السامي األسترالي في الهند.
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