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تقرير حوكمة الشركات

أعضاء مجلس 
اإلدارة

معالي محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس اإلدارة

مريم سعيد أحمد سعيد غباش
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وليد أحمد المقرب المهيري
عضو مجلس اإلدارة

منصـــــــــــــــــور محمـــــــــــــد المال
عضو مجلس اإلدارة

يشغل معالي محمد المبارك حالّيًا 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

الدار العقارية ش.م.ع. وقبل تعيينه 
كرئيس لمجلس إدارة الشركة، 

شغل معاليه منصب نائب الرئيس 
التنفيذي والرئيس التنفيذي إلدارة 

المحافظ لدى الشركة. وشّكل 
معاليه جزءًا ال يتجزأ من مسيرة 

تطّور األعمال والعمليات التشغيلية 
الخاصة بشركة الدار العقارية 

ش.م.ع، إلى جانب عملية النمو 
السريع التي شهدتها الشركة 

في مجاالت المبيعات والتأجير 
والتطوير العقاري، ووحدات إدارة 

األصول والمرافق. قبل انضمامه 
إلى شركة الدار العقارية ش.م.ع، 
عمل معالي محمد المبارك في 

إدارة االستثمار والمؤسسات لدى 
بنك باركليز كابيتال في لندن، مرّكزًا 
على قطاعات التمويل واالستثمار 

في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. يشغل معالي محمد 

المبارك حاليًا عضوية المجلس 
التنفيذي في إمارة أبوظبي، كما 
أنه يشغل رئاسة مجلس إدارة عدد 
من المؤسسات العامة والخاصة، 
بما فيها دائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبي و«شركة ميرال إلدارة 
العقارات ذ.م.م« و«إيمج نيشن« 

و«شركة أكاديميات الدار ذ.م.م«. 
ويحمل معالي محمد المبارك درجة 

الباكلوريوس في تخصص مزدوج 
في االقتصاد والعلوم السياسية 

من جامعة نورث ايسترن، الواليات 
المتحدة األمريكية.

تشغل مريم غباش منصب مدير في 
دائرة الفرص الخاصة العالمية في 
مجلس أبوظبي لالستثمار، وكانت 
قبل ذلك مساعدًا لالستثمار ضمن 

فريق الملكية الخاصة في بنك إتش 
إس بي سي الشرق األوسط. وهى 

عضو مجلس إدارة كل من »شركة 
اإلمارات لإلتصاالت )اتصاالت(« 

و«مصرف اإلمارات للتنمية«، ونائب 
رئيس مجلس إدارة »شركة أبوظبى 

لالستثمار«)Invest AD(. وقد شغلت 
غباش سابقًا عضوية مجالس إدارة 

»بنك أبوظبى الوطنى« و »مصرف 
الهالل« و »شركة أبوظبى الوطنية 

للتكافل )وطنية(«. تحمل غباش 
شهادة البكالوريوس في االقتصاد 

من وارتن، جامعة بنسلفانيا بالواليات 
المتحدة األمريكية، وقد اجتازت 
بنجاح برنامج اإلدارة العامة من 

 Harvard“ كلية هارفارد لألعمال
.”Business School

يشغل سعادة وليد المقرب المهيري 
منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 

»مبادلة لالستثمار«. ويتولى بحكم 
هذا المنصب مسؤولية اإلشراف على 

محفظة استثمارات الشركة. وإلى 
جانب ذلك، يتولى سعادة وليد المهيري 

منصب الرئيس التنفيذي لقطاع 
االستثمارات البديلة والبنية التحتية في 

الشركة، حيث يشرف على وحدات 
األعمال التابعة للقطاع، والتي تشمل 

كاًل من »مبادلة للرعاية الصحية«، 
و«مبادلة للعقارات والبنية التحتية«، 

و«مبادلة لالستثمارات المالية«. 
ويتولى سعادة وليد المهيري منصب 
رئيس مجلس اإلدارة في مستشفى 

»كليفالند كلينك أبوظبي«، وهو عضو 
مجلس األمناء في »كليفالند كلينك« 
في الواليات المتحدة األمريكية. كما 

أنه نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة »الدار العقارية«، وعضو في 
مجلس اإلدارة في كٍل من »سوق 

أبوظبي العالمي«، و«جهاز اإلمارات 
لالستثمار«، وشركة »مبادلة للبترول«، 

وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
»مصدر«، وبنك »إنفستكورب« 

في البحرين. وهو حاصل على درجة 
الماجستير في السياسة العامة من 

جامعة هارفارد في الواليات المتحدة 
األمريكية، وشهادة البكالوريوس في 
العلوم، تخصص الشؤون الخارجية من 

جامعة جورج تاون.

یشغل منصور المال منصب الرئیس 
المالي لقطاع البترول والبتروكیماویات 

في شركة مبادلة لالستثمار )مبادلة(، 
وتتركز مسؤولیاته الرئیسیة على تقدیم 
كافة األمور المالیة، فيما يخص أصول 

الشركة الُمدارة البالغة قيمتها نحو 40 
ملیار دوالر أمریكي. وقام المال على 
مدار مسیرتھ المهنية مع مبادلة بدور 

محوري في دولفین إجراءات التفاوض 
وإتمام العدید من صفقات التمویل. 
ویشغل المال حاليًا عضویة مجالس 

اإلدارة في شركة »أنجلو أریبیان للرعایة 
الصحیة ذ.م.م«، و«شركة الخليج للطاقة 

البحریة ش.م.خ«. یحمل المال شهادة 
بكالوریوس علوم في إدارة األعمال 
)نظم المعلومات( من جامعة والیة 
بورتالند، أوریغون، الوالیات المتحدة 

األمریكیة.

مارتن لي إيدلمان
عضو مجلس اإلدارة

علي سعيد بن سلّيم الفالسي
عضو مجلس اإلدارة

حمد سالم محمد العامري
عضو مجلس اإلدارة

ُيعد مارتن لي إيدلمان مستشارًا 
لشركة غروف ريل استيت بارتنرز، 

والشركات التابعة وشركة »مبادلة«، 
الذراع االستثماري االستراتيجي 

لحكومة أبوظبي. وتتركز ممارساته 
على مشاريع عقارية تطويرية 

ضخمة باإلضافة إلى صفقات 
دمج واستحواذ الشركات. ويشغل 

السّيد مارتن منصب عضو في 
مجلس إدارة »شركة بالكستون 

لالئتمان العقاري« و«شركة 
إيه إم دي« وشركة »اكيويتي 

كومونولث تراست«. و«مؤسسة 
جاكي روبنسون« و«صندوق 

إنتريبيد فولين هيروز« و«مؤسسة 
فيشر هاوس« و«معهد ومهرجان 
تريبيكا السينمائي«. ويحمل السيد 

»إيدلمان« درجة البكالوريوس 
في العلوم السياسية من جامعة 

برينستون، وشهادة في القانون من 
جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة 

األمريكية.

يشغل علي الفالسي حاليًا منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة »هيدرا 

العقارية« منذ العام 2009. وقد 
شغل الفالسي سابقًا منصب وكيل 
العمليات في الدائرة الخاصة لسمو 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
حيث أشرف على كافة أنشطة 

قسم العمليات آنذاك. ويحمل السّيد 
الفالسي عضوية مجلس إدارة شركة 

»ريسكو« و«شركة صروح العقارية 
ش.م.ع« و«البنك التجاري الدولي«، 

إلى جانب العديد من الشركات 
التي تعمل في المجاالت الصناعية 

والعقارية والتمويل وغيرها من 
المجاالت. ويحمل السيد الفالسي 
درجة الماجستير في إدارة األعمال 

من جامعة الشارقة، وهو حاصل 
على درجة البكالوريوس في العلوم 

- مجال االنتاج وإدارة العمليات من 
جامعة والية كاليفورنيا، ودرجة 
البكالوريوس في المحاسبة من 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

يشغل حمد العامري منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب 

لدى شركة »تروجان القابضة«، وهو 
يتمتع بخبرة واسعة في مجال األعمال 
اإلنشائية والمقاوالت، إلى جانب خبرته 

في مجال تنمية األعمال واإلدارة. 
ويشغل حاليًا العامري منصب كبير 
مستشاري االستثمار الدولي في 
»مجموعة رويال جروب«، ويحمل 

عضوية مجلس إدارة كل من »الشركة 
العالمية القابضة ش.م.ع« و »شركة 

مينا القابضة ذ.م.م« و«الشركة 
الملكية للتطوير ذ.م.م« و »مجموعة 
التزام إلدارة األصول ذ.م.م« و«شركة 

هيدرا العقارية ذ.م.م«. ومن الجدير 
بالذكر، أن العامري حاصل على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة المدنية من 

الجامعة األمريكية في دبي، وحاصل 
على درجة الماجستير في إدارة األعمال 

من الجامعة الكندية.




