ع.م.قائمة املرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الدارالعقارية ش
List of Candidates for the Membership of ALDAR’s Board of Directors

Nationality

Type of
Membership

صف ـ ـ ـ ـ ـة
العضوية

الجنس ـية

اسـ ـ ـم املرشـ ـ ـ ـ ـح

H.E. Mohamed Khalifa
Al Mubarak

UAE

Non-Executive
& NonIndependent

– غير تنفيذي
غير مستقل

إماراتي

 محمد خليفة املبارك/معالي

Waleed Ahmed
Almokarrab Al
Muhairi

UAE

Non-Executive
– Independent

- غير تنفيذي
مستقل

إماراتي

ول ـيد أح ـمد املقرب املهيـ ـ ـري

Mariam Saeed Ahmed
Saeed Ghobash

UAE

Non-Executive
– Independent

- غير تنفيذي
مستقل

إماراتية

مريم سعيد أحمد سعيد
غباش

Mansour Mohamed Al
Mulla

UAE

Non-Executive
– Independent

- غير تنفيذي
مستقل

إماراتي

منصور محمد املال

Martin Lee Edelman

USA

Non-Executive
–- Independent

– غير تنفيذي
مستقل

أمريكي

م ـ ـارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن لي إيدمل ـ ـ ـ ـان

Ali Saeed Abdulla
Sulayem Al Falasi

UAE

Non-Executive
– Independent

- غير تنفيذي
مستقل

إماراتي

ع ـ ـ ـلي سع ـ ـ ـ ـيد عبدهللا
سـ ـ ـ ـليم الفالس ي

Hamad Salem
Mohamed Al Ameri

UAE

Non-Executive
– Independent

– غير تنفيذي
مستقل

إماراتي

ح ـ ـمد سـ ـ ـالم محمد
العام ـ ـري

Candidate Name

معالي /محمد خليفة املبارك
غـ ـيرتنفيـ ـ ـ ـذي – غيرمس ـ ـ ـتقل

ًّ
حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة
يشغل معالي "محمد املبارك"
الدار العقارية ش.م.ع .وقبل تعيينه كرئيس ملجلس إدارة الشركة ،شغل
معاليه منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لدارة
ً
ّ
جزءا ال يتجزأ من مسيرة ّ
تطور
املحافظ لدى الشركة .وشكل معاليه
األعمال والعمليات التشغيلية الخاصة بشركة الدار العقارية ش.م.ع،
إلى جانب عملية النمو السريع التي شهدتها الشركة في مجاالت املبيعات
والتأجير والتطوير العقاري ،ووحدات إدارة األصول واملرافق.

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak
Non-Executive – Non-Independent

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak is Chairman of Aldar
Properties PSJC and prior to that, he was Chief Executive
Officer and Chief Portfolio Management Officer at Aldar.
H.E. Al Mubarak has been integral to the development of
Aldar’s operational businesses as well as that of the fastgrowing Sales & Leasing, Property & Asset Management
and Facilities Management units within the organisation.

قبل انضمامه إلى شركة الدار العقارية ش.م.ع ،عمل معالي "محمد Prior to joining Aldar, H.E. Al Mubarak worked with the
املبارك" في إدارة االستثمار واملؤسسات لدى بنك باركليز كابيتال في لندنcorporate and investment bank Barclays Capital in London, ،
ّ ً
focusing on investment and finance in the MENA region.
مركزا على قطاعات التمويل واالستثمار في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
ً
يشغل معالي "محمد املبارك" حاليا عضوية املجلس التنفيذي في إمارة
أبوظبي ،وهو رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ،ورئيس مجلس
إدارة كل من "شركة التطوير واالستثمار السياحي" و "شركة ميرال لدارة
العقارات ذ.م.م" و "شركة إيمج نيشن" و "شركة أكاديميات الدار ذ.م.م".
إلى جانب ذلك ،يشغل معالي "محمد املبارك" عضوية مجلس إدارة كل
من "مجموعة االتحاد للطيران" و "شركة القطارة لالستثمار" و "هيئة
املنطقة العالمية" و "شركة الجزيرة لالستثمار والتطوير العقاري".

H.E. Al Mubarak is a Member of the Executive Council of
the Emirate of Abu Dhabi. H.E. Al Mubarak is the Chairman
of the Department of Culture & Tourism of Abu Dhabi as
& well as the Chairman of Tourism Development
Investment Company, Miral Properties Assets Management
L.L.C, Image Nation Company & Aldar Academies LLC. In
addition to that, H.E. Al Mubarak is a Board member of
Etihad Airways Group, Al Qattara Investment Company,
Media Zone Authority and Al Jazeera Investment & Real
Estate Development Co.

يحمل معالي "محمد املبارك" درجة الباكلوريوس في تخصص مزدوج في H.E. Al Mubarak is a holds Dual specialisation in economics
االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة نورث ايسترن ،الواليات املتحدة
and political science from North Eastern University, USA.
األمريكية.

ولي ـ ـ ـد أح ـ ـمد امل ـ ـ ـ ـقرب املـ ـ ـ ـهيري
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرتنف ـ ـ ـ ـيذي – مس ـ ـ ـ ـتقل

Waleed Ahmed Almokarrab Al Muhairi
Non-Executive – Independent

يشغ غغغل الس غ غغيد "ولي غ غغد املقغ غغرئ املهي غ غغري" منص غ غغب نائغ غغب ال غ غغرئيس التنفي غ غغذي

Mr. Waleed Al Muhairi is the Deputy Group CEO of
Mubadala Investment Company. As Deputy Group CEO,
Waleed Al Mokarrab Al Muhairi has strategic oversight of
the company’s broad investment portfolio and special
projects at the group level while ensuring that the
company’s four platforms are coordinating efficiently.

وإل غغى جان غغب ذل غغك ،يت غغولى الس غغيد "ولي غغد املهي غغري" منص غغب ال غغرئيس التنفي غغذي

He is also Chief Executive Officer of the Alternative
Investments & Infrastructure platform and leads Mubadala’s
healthcare, real estate & infrastructure, and capital
investment portfolios.

ملجموغ غ غغة "مبادل غ غغة لالس غ غغتثمار" .ويت غ غغولى بحك غ غ ه غ غغذا املنص غ غغب مس غ غغؤولية
الشغرا علغغى محفظغغة اسغغتثمارات الشغركة واملشغغاريع الخاصغغة علغغى مسغغتوى
املجموعغغة ،بمغغا يضغغمن التلسغغيق ّ
الفعغغال بغغين قطاعغغات األعمغغال األر عغغة التغغي
ّ
تتشكل منها "مبادلة ".

لقطغاع االسغتثمارات البديلغغة والبليغة التحتيغغة فغي الشغركة ،حيغغي يشغر علغغى
ً
وح غغدات األعم غغال التابع غغة للقط غغاع ،والت غغي تش غغمل ك غغال م غغن "مبادل غغة للرعاي غغة
الصغغحية" ،و "مبادل غغة للعقغغارات والبلي غغة التحتيغغة" ،و "مبادل غغة لالس غغتثمارات
املالية ".
كما يشغل السيد "وليد املهيغري" عضغوية لجنغة االسغتثمار فغي "مبادلغة" ،وهغي
ّ
ّ
والتوجهات االستثمارية للشغركة،
املكلفة بمهمة تحديد سياسات االستثمار
ومراجعة كافة املشاريع واالستثمارات املقترحة ،لضمان توافقها مغع أهغدا
واسغغتراتيجيات األعمغغال فغغي الشغغركة  .ويتغغولى السغغيد "وليغغد املهيغغري" منصغغب
رئغغيس مجل غغس الدارة ف غغي مستش غغفل "كليفالنغغد كلين غغك أب غغوظبي" ،وه غغو عض غغو
مجلس األمناء في "كليفالند كلينك" في الواليات املتحدة األمريكية.

Waleed is a member of Mubadala’s Investment Committee,
which is mandated to develop the company’s investment
policies, establish investment guidelines and review all
proposed projects and investments to ensure they are in line
with business objectives. He currently serves as Chairman of
Cleveland Clinic Abu Dhabi and is a Member of the Board of
Trustees of Cleveland Clinic in the United States.

كمغغا أنغغه نائغغب رئغغيس مجلغغس الدارة فغغي شغغركة "الغغدار العقاريغغة" ،وعضغغو فغغي He is also the Vice Chairman of Aldar Properties and a board
مجل غ غغس الدارة ف غ غغي ك غ غ ملغل م غ غغن "س غ غغوق أب غ غغوظبي الع غ غغاملي" ،و "جه غ غغا الم غ غغارات member of Abu Dhabi Global Market, Emirates Investment
لالس غغتثمار" ،وش غغركة "مبادل غغة للبت غغرول" ،وش غغركة أب غغوظبي لطاق غغة املس غغتقبل Authority, Mubadala Petroleum, Abu Dhabi Future Energy
Company (Masdar), and InvestCorp Bank, Bahrain.
"مصدر" ،وبنك "انفستكورئ" في البحرين .
ً

ً

وق غغد لعغ غغب الس غغيد "ولي غغد املهيغ غغري" دورا جوهري غغا ف غغي ص غغياغة "ر ي غغة أبغ غغوظبي Waleed was one of the principal architects behind the Abu
االقتصادية "."2030
Dhabi 2030 Economic Vision. Prior to joining Mubadala,
Waleed worked with the UAE Offsets Program Bureau as a

ً
وقب غ غغل االنض غ غغمام إل غ غغى "مبادل غ غغة" ،ش غ غغغل الس غ غغيد "ولي غ غغد املهي غ غغري" ع غ غغددا م غ غغن
املناص غغب فغ غغي مكتغ غغب برن غغامج التغ غغوا ن االقتصغ غغادي لدول غغة المغ غغارات العربيغ غغة
املتحغغدة ،حي غغي عمغغل كم غغدير أول للمشغغاريع .وش غغململ املناصغغب الت غغي ش غغغلها
ً
قبغغل ذلغغك أيضغغاا مستشغغار الشغغؤون الحكوميغغة والتجاريغغة فغغي شغغركة "مغغاك زي
وشركاه" .وهغو حاصغل علغى درجغة املاجسغتير فغي السياسغة العامغة مغن جامعغة
هارف غغارد ف غغي الوالي غغات املتح غغدة األمريكي غغة ،وش غغهادة البك غغالوريوس ف غغي العل غغوم،
تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون.

Senior Project Manager. Past roles also include working
with McKinsey & Company as a commercial and
governmental consultant. Waleed holds a Master’s Degree
in Public Policy from Harvard University, USA, and a
Bachelor of Science Degree in Foreign Service from
Georgetown University, USA.

Mariam Saeed Ahmed Saeed
Ghobash
Non-Executive – Independent

مريم سعيد أحمد سعيد غباش
غ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ي ذ ي – مس ـ ـ ت ق ل

Ms. Mariam Ghobash is Director in the Global Special تشغل السيدة "مري غباش" منصب مدير فى دائرة الفرص الخاصة
ً
Situations Department at the Abu Dhabi Investment  وكانمل قبل ذلك مساعدا لالستثمار،العاملية فى مجلس أبوظبي لالستثمار
. الشرق األوسطHSBC ضمن فريق امللكية الخاصة فى بنك
Council. Prior to joining the Council, she worked as an
investment professional in HSBC Middle East whereby
she was a member of the private equity team.
Ms. Ghobash currently serves as a member of the Board
of Directors of Emirates Telecommunications Group Co
“Etisalat”, Emirates Development Bank and is Vice
Chairman of Invest AD. Previously, she has also served
on the boards of National Bank of Abu Dhabi, Al Hilal
Bank and National Takaful Co. “Watania”.

")وهى عضو مجلس إدارة كل من "شركة المارات لإلتصاالت (اتصاالت
 و نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أبوظبى،"و "مصر المارات للتنمية
ً
 وقد شغلمل السيدة "مري غباش"سابقا.")Invest AD( لالستثمار
عضوية مجالس إدارة "بنك أبوظبى الوطنى" و "مصر الهالل" و "شركة
.")أبوظبى الوطنية للتكافل (وطنية

Ms. Ghobash holds a Bachelor of Science in Economics ،تحمل السيدة "مري غباش" شهادة البكالوريوس في االقتصاد من وارتن
from The Wharton School, University of Pennsylvania in  وقد اجتا ت بنجاح برنامج،جامعة بلسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية
the United States of America. She has also successfully .“Harvard Business School” الدارة العامة من كلية هارفارد لألعمال
completed the General Management Program at
Harvard Business School.

Mansour Mohamed Al Mulla
Non-Executive - Independent

منص ـ ـ ـ ـ ـ ـور محمـ ـ ـ ـ ـد املال
غ ـيرتنف ـيذي – مس ـ ـ ـتقل

Mansour is the CFO for the Petroleum & Petrochemicals
Platform in Mubadala Investment Company (Mubadala).
His prime responsibilities revolve around advising and
appraising the CEO and Senior Executives of the Platform
on all financial matters pertaining to platform’s assets,
which include investments in prime global companies
such as CEPSA, Borealis, Nova Chemicals, Mubadala
Petroleum and OMV, with assets under management of
circa $40bn.

ﯾشغل "منصور المال" منصئ الرئﯾس المالي لقطاع البترول

Throughout his career with Mubadala, Mansour has
played an instrumental role in negotiating and closing
numerous award-winning financing transactions. He led
the team in closing the $1.3 billion Dolphin 21' project
bonds in February 2012. He also led the efforts on
closing and funding the multi-tranche $4.1 billion debt
financing for the Dolphin Project in July 2009. Both deals
won numerous awards by leading publications in the
Project Finance field. Mansour also supported a number
of other transactions, including the leveraged buyout
debt financing for the acquisition of Zurich based
Maintenance, Repair and Overhaul operator SR Technics
and financing Mubadala’s stake in the Dutch fleet
management company LeasePlan Corporation. The latter
has been exited with a profit. Additionally, Mansour has
advised and supported a number of Mubadala related
assets on raising standalone debt financing as well as
other strategic initiatives.

قاد قام "المال" علل مدار مسﯾرته املهنية مع مبادلة بدور محوري في

 وتتضمن.(والبتروكﯾماوﯾات في شركة مبادلة لالستﺛمار )مبادلة
مس ولﯾاته الرئﯾسﯾة تقدﯾم المشورة وإلمام الرئﯾس التنفﯾذي والمدراء
 وﯾتضمن القطاع استﺛمارات،التنفﯾذﯾون للقطاع بكافة األمور المالﯾة
 "سﯾبسا" و"بورﯾالس" و "نوفا:في عدة شركات عالمﯾة و متمﯾ ة )مﺛل
 وتقدر قﯾمة،(" وغﯾرھا...كﯾمﯾكالس" و "او ام ﭬي" و "مبادلة للبترول
. ملﯾار دوالر أمرﯾكي40 االصول تحت االشرا بحوالي

 حﯾث قاد.دولفﯾن إجراءات التفاوض وإتمام العدﯾد من صفقات التموﯾل
"المال" فرﯾق العمل المس ول عن إصدار سندات مشروع المستحقة في
 كما قاد جهود التفاوض.2012  ملﯾار دوالر في فبراﯾر1.3  بقﯾمة2021
 ملﯾار دوالر لمشروع دولفﯾن في4.1 وتنفﯾذ قرض متعدد الشرائﺢ بقﯾمة
 والذي حا علل العدﯾد من الجوائ من قبل عدة جهات،2009 ﯾولﯾو
 ولقد شارك "المال" أﯾضاً في العدﯾد من.رائدة في مجال تموﯾل المشارﯾع
 بما في ذلك تموﯾل عملﯾة االستحواذ علل شركة إس،الصفقات األﺧرى
 وتموﯾل حصة، وھي شركة صﯾانة وإصالح وعمرة الطائرات،آر تكنﯾكس
 وھي شركة إدارة اساطﯾل،مبادلة في شركة لﯾسبالن كوربورﯾشن
. وقد تم التﺧارج من ھذه الصفقة مع تحقﯾق أرباح،سﯾارات
 قدم "المال" ﺧدمات استشارﯾة وساھ في دعم عدد،بالضافة إلل ذلك
من األصول التابعة لشركة مبادلة فﯾما ﯾتعلق بكافة أمور التموﯾل
.والمبادرات االستراتﯾجﯾة

ﯾشغل المال عضوﯾة مجالس الدارة في “شركة الدار العقارﯾة ش.م.ع”،
و "أنجلو أرﯾبﯾان للرعاﯾة الصحﯾة ذ.م.م” ،و "شركة الخليج للطاقة
البحرﯾة ش.م.خ" .وﺧالل العشر سنوات الماضﯾة ،شغل "املال" عضوﯾة
مجالس إدارة الشركات التالﯾة" :الواحة كابﯾتال ش.م.ع" و "دنيا للتموﯾل
ذ.م.م" و "أبوظبي للتمويل ش.م.خ" و "مرافىء أبوظبي ش.م.خ".

Mansour serves as a board member of Aldar Properties
PJSC, Anglo Arabian Healthcare Investments FZ LLC and
Gulf Energy Maritime PJSC. Over the last 10 years,
Mansour served on the Boards of Waha Capital PJSC,
Dunia Finance LLC, Abu Dhabi Finance PJSC and Abu
Dhabi Terminals PJSC.

قبل انضمامه لمبادلة عام  ،2004أمضل "المال"  3سنوات في مكتئ Prior to joining Mubadala in 2004, Mansour spent three
برنامج التوا ن االقتصادي ،حﯾث عمل علل العدﯾد من المشارﯾع في عدة years with the UAE Offsets Group. He was exposed to a
قطاعات ،منها صناعة الطﯾران و العقارات و الﺧدمات العقارﯾة و number of sectors including aerospace, real-estate,
infrastructure, healthcare, finance and oil & gas.
البنﯾة التحتﯾة و الرعاﯾة الصحﯾة والتموﯾل والنفط والغا .
ﯾحمل "المال" شهادة بكالورﯾوس علوم في إدارة األعمال )نظ Mansour holds a Bachelor of Science in Business
المعلومات( من جامعة والﯾة بورتالند ،أورﯾغون ،الوالﯾات المتحدة Administration (Information Systems) from Portland
State University, Portland, Oregon, USA.
األمرﯾكﯾة.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتن ل ـ ـ ـ ـي إي ـ ـ ـ ـ ـدمل ـ ـان
غيرتنفي ـذي – مست ـ ـقل

يشغل السيد "مارتن لي إيدملان" منصب عضو في مجلس إدارة "شركة
بالكس غ غ غغتون لالئتم غ غ غغان العق غ غ غغاري " و "ش غ غ غغركة إي غ غ غغه إم دي" و "شغ غ غ غغركة
ّ
اكيغ غغويتي كومونولغ غغي تراسغ غغمل" .ويوظغ غغ" السغ غغيد "إيغ غغدملان" ﺧ راتغ غغه فغ غغي
مشغروعات تطويريغغة عقاريغغة دوليغغة جغخمة مجمعغغة ،وفغغي عمليغغات دمغغج
الشغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغركات ،وصغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغفق ات االسغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغتحواذ.

Martin Lee Edelman
Non-Executive – Independent

Mr. Edelman is on the Board of Blackstone Mortgage
Trust, AMD and Equity Commonwealth Trust. Mr.
Edelman concentrates his practice on large complex
international real estate developments, corporate
mergers
and
acquisitions
transactions.

ً
يعمل السيد "إيدملان" مستشارا في "شركة غرو ريل استيمل بارت ر "

He is an advisor to Grove Real Estate Partners, The
Related Companies and Mubadala, the strategic
investment arm of the Government of Abu Dhabi. He is
also on the boards of the Jackie Robinson Foundation,
The Intrepid Fallen Heroes Fund, the Fisher House
Foundation and Tribeca Film Institute and Festival.

يحمغغل السغغيد "إيغغدملان" درجغغة البكغغالوريوس فغغي العلغغوم السياسغغية مغغن

Mr. Edelman holds a BA in Politics from Princeton
University and SJD in Law from Columbia University,
USA.

و "ش غ غغركة ريليت غ غغد كومب غ غغانيز" و "ش غ غغركة مبادل غ غغة" ال غ غغذراع االس غ غغتثماري
ً
االسغ غغتراتيكي لحكومغ غغة أبغ غغوظبي ،ويشغ غغغل أيضغ غغا عضغ غغوية مجلغ غغس إدارة
"مؤسس غ غغة ج غ غغاكي روبلس غ غغون" و "ص غ غغندوق إنتري ي غ غغد ف غ غغولين هي غ غغرو " و
"مؤسس غ غغة فيش غ غغر ه غ غغاوس" و "معه غ غغد ومهرج غ غغان تري يك غ غغا الس غ غغينما ي".

جامعة بريلستون ،وشغهادة فغي القغانون مغن جامعغة كولومبيغا بالواليغات
املتحدة األمريكية.

عـ ـلي سعـ ـ ـيد عبدهللا سليم الف ـ ـالس ي
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذي –مست ـ ـ ـقل

Ali Saeed Abdulla Sulayem Al
Falasi
Non-Executive – Independent

يتمتع السيد "علي الفالس ي" بخ رة واسعة في القطاع العقاري ،ويشغل Mr. Al Falasi has extensive experience in the real estate
حاليغ ًغا منص غغب ال غغرئيس التنفي غغذي لشغغركة "هي غغدرا العقاري غغة" منغغذ الع غغام sector and has been Chief Executive Officer of Hydra
 ،2009وه غ غغو أيض غ غ ًغا عض غ غغو ف غ غغي مجل غ غغس إدارة "ش غ غغركة ريس غ غغكو ذ.م.م"Properties since 2009. He is also a member of the Board of ،
وعضو في لجنة التدقيق لدى "املجموعة امللكية (..")Royal Group

Directors of Risco LLC and a Member of the
Audit Committee of the Royal Group.

Mr. Al Falasi worked as under-secretary of the
شغل السيد "علي الفالس ي" منصبه كوكيل لقس العمليات في الغدائرة
operations department of the Private Department of
الخاص غغة لس غغمو الش غغي اي غغد ب غغن س غغلطان آل هي غغان ،حي غغي أش غغر عل غغى
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. He supervised all
كافة أنشطة قس العمليات آنذاك.
the operations department’s activities in that capacity.
انض غ السغغيد "علغغي الفالس غ ي" للمجموعغغة امللكيغغة بعغغد انقضغغاء فتغغرة
غدير إدارة التغغدقيق
عملغه لغغدى الغغدائرة الخاصغة ،كمغغا شغغغل منصغب مغ مل
الداﺧلي لغدى املجموعغة ،بالضغافة إلغى انضغمامه إلغى عضغوية مجلغس
إدارة "ش غغركة ص غغروح العقاري غغة ش.م.ع" و "للبن غغك التج غغاري ال غغدولي"،
إل غغى جان غغب العدي غغد م غغن الش غغركات الت غغي تعم غغل ف غغي املج غغاالت الص غغناعية
والعقاري غغة والتموي غغل وغيره غغا م غغن املج غغاالت .إل غغى جان غغب توليغ غه رئاس غغة
مجلس إدارة "شركة الريان لالستثمار" في وقمل سابق.

يحمغغل السغغيد "علغغي الفالسغ ي" درجغغة املاجسغغتير فغغي إدارة األعمغغال مغغن
جامعغغة الشغغارقة ،وهغغو حاصغغل علغغى درجغغة البكغغالوريوس فغغي العلغغوم -
مجغغال االنتغغاج وإدارة العمليغغات مغغن جامعغغة واليغغة كاليفورنيغغا ،ودرجغغة
البكالوريوس في املحاسبة من جامعة المارات العربية املتحدة.

Mr. Al Falasi joined Royal Group after his term at the
Private Department and took on the role of director of
the internal audit of the Group. He is a Board member of
Sorouh Real Estate PJSC and The International
Commercial Bank, as well as large other numbers of
companies in the industrial, real estate, finance and
trading fields. He was also the Chairman of Al Rayan
Investment Company.
Mr. Al Falasi holds a Master’s degree in business
administration from University of Sharjah, UAE, a
Bachelor’s Degree in Science - Production and
Operations Management from California State
University, USA and Bachelor’s degree in accounting
from UAE University.

حم ـ ـد سالم محمد الع ـ ـامري
غيرتنفي ـ ـ ـ ـ ـذي –مس ـ ـ ـ ـ ـتقل

Hamad Salem Mohamed Al Ameri
Non-Executive – Independent

يتمتغغع املهنغغدس "حمغغد العغغامري" بخ غغرة واسغغعة فغغي مجغغال األعمغغال النشغغائية Eng. Hamad Salem Al Ameri brings significant
experience from the construction industry as well as in
واملقاوالت ،إلى جانب ﺧ رته في مجال تنمية األعمال والدارة.
the fields of business growth and management.
انض ّ املهندس "حمد العامري" ملجلس إدارة شركة الدار العقارية فغي شغهر
ً
نوفم ر  ،2015إضافة إلى مجموعة املناصب التي يشغلها ،والتي مغن ضغمنها

Eng. Al Ameri joined the Aldar Properties Board of
Directors in November 2015 adding to a portfolio of
appointments which among others includes his role as
Vice Chairman of the Board and Managing Director of
Trojan Holding. In this role he leads the growth strategy
of both the holding company and its subsidiaries,
which has resulted in the Company expanding from a
small base to a team of over 25,000 employees.

إلى جانب الدور واملنصب الغذي يشغغله املهنغدس "العغامري" فغي شغركة الغدار
ً
العقاريغغة ش.م.ع ومجموعغغة تروجغغان القابضغغة ،فانغغه يشغغغل حالي غا منصغغب

In addition to his role at Aldar and Trojan Holding, Eng.
Al Ameri is the Chief International Investment Counsel
at the Royal Group and a Board Member of
International Holding Company PJSC, Mina Holding
Company LLC, Tamouh Investments Company LLC,
Royal Development Company LLC, Eltizam Asset
Management Group LLC, Al Reem Building Materials
Co. LLC, Al-Jazeera Technical Solutions Investment Co.
LLC and Hydra Properties LLC.

ش غغغله ملنص غغب نائ غغب رئ غغيس مجل غغس الدارة والعض غغو املنت غغدئ لغ غ "مجموع غغة
تروج غ غغان القابض غ غغة" .وم غ غغن ﺧ غ غغالل ه غ غغذا املنص غ غغب ،يس غ غ ى املهن غ غغدس "حم غ غغد
العغغامري" إلغغى قيغغادة ﺧطغغط النمغغو االسغغتراتيكي ملجموعغغة تروجغغان القابضغغة
وشركاتها التابعة ،األمر الذي نتج عنه االنتقال بأعمال املجموعغة مغن كو هغا
شركة صغيرة إلى كيان يض أكثر من  25,000موظ".

كبيغغر مستشغغاري االسغغتثمار الغغدولي فغغي "مجموعغغة رويغغال جغغروئ" ،و وعضغغو
مجل غغس إدارة ك غغل م غغن "الش غغركة العاملي غغة القابض غغة ش.م.ع" و "ش غغركة مين غغا
القابض غ غغة ذ.م.م" و "ش غ غغركة طم غ غغوح لالس غ غغتثمار ذ.م.م" و "الش غ غغركة امللكي غ غغة
للتط غغوير ذ.م.م" و "مجموع غغة التغ غزام لدارة األص غغول ذ.م.م" و "ش غغركة ال غغري
ملواد البناء ذ.م.م" و "شركة الجزيغرة لححلغول الفنيغة واالسغتثمارات ذ.م.م" و
"شركة هيدرا العقارية ذ.م.م".

وم غ غ غغن الج غ غ غغدير بال غ غ غغذكر ،أن املهن غ غ غغدس "الع غ غ غغامري" حاص غ غ غغل عل غ غ غغى ش غ غ غغهادة Eng. Al Ameri is a graduate in Civil Engineering from the
البكغغالوريوس فغغي الهندسغغة املدنيغغة مغغن الجامعغغة األمريكيغغة فغغي د غغي ،وحاصغغل American University in Dubai, UAE, and also holds a
Master’s in Business Administration from the Canadian
على درجة املاجستير في إدارة األعمال من الجامعة الكندية.
University, UAE.

