
9495

كة الدارالعقارية 2020 
شر

ي ل
سنو

 التقرير ال

كمة
الحو

تقرير حوكمة الشركات )تابع(

اإلدارة التنفيذية

طالل الذيابي
الرئيس التنفيذي

غريغ فيوار
رئيس المالية واالستدامة 

جاسم صالح بوصبيع
الرئيس التنفيذي – الدار لالستثمار

يشغل طالل الذيابي منصب الرئيس التنفيذي شركة 
الدار العقارية، وقبلها كان يشغل منصب الرئيس 

التنفيذي للتطوير، والمدير التنفيذي إلدارة األصول 
منذ بداية عملية االندماج بين شركتي »الدار« 

و«صروح« العقارية في العام 2013.
كما شغل طالل العديد من المناصب اإلدارية 

العليا في شركة »الدار«، وهو حاليًا عضو مجلس 
إدارة في مؤسسات عدة تشمل »شركة أبوظبي 
إلدارة رياضة السيارات« و«الدار للتعليم«، و«ميرال 
إلدارة األصول« باإلضافة إلى »صندوق الوطن« – 

الصندوق الوطني للمساهمات المجتمعية.
يحمل الذيابي شهادة في الهندسة الكهربائية من 

جامعة ملبورن في أستراليا.

يشغل غريغ فيوار منصب مدير الشؤون المالية 
واالستدامة لدى شركة الدار العقارية. وتندرج 

تحت مسؤولياته إدارة الشؤون المالية والتمويل 
المؤسسي والخزانة واالستدامة.

وقبيل انضمامه إلى شركة »الدار العقارية« عام 
2011، كان فيوار نائب رئيس وحدة التمويل 

المهيكل وأسواق رأس المال لدى شركة 
»مبادلة«، كما عمل مديرًا مساعدًا لدى بنك باركليز 

لالستثمار في لندن. يحمل فيوار درجة الماجستير 
في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال.

يشغل جاسم صالح بوصبيع منصب الرئيس التنفيذي- 
الدار لالستثمار، وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عامًا 

في مجاالت اإلدارة المالية واالستثمار، حيث شغل 
عددًا من المناصب المرموقة لدى مجموعة من 
المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية في 

أبوظبي. وقبل انضمامه لشركة الدار العقارية، شغل 
السيد بوصيبع منصب الرئيس المالي للشركة القابضة 

العامة )صناعات(، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة 
أراضي العقارية. وخالل مسيرته المهنية، شغل السيد 

بوصبيع منصب نائب رئيس أول في شركة أبوظبي 
لالستثمار، كما عمل مديرًا للمحافظ االستثمارية مع 

التركيز على األسهم األوروبية لمدة سبع سنوات 
في جهاز أبوظبي لالستثمار. حصل السيد بوصيبع 

على شهادة محلل مالي قانوني )CFA(، وعلى درجة 
الماجستير في اإلدارة المالية من كلية لندن لألعمال 
)London Business School( في المملكة المتحدة.

بيان حسان الحوسني
مدير تنفيذي – الموارد البشرية واألداء

إيما أوبراين
المستشار العام 

جوناثان إيميري
الرئيس التنفيذي - الدار للتطوير

تشغل بيان الحوسني منصب المدير التنفيذي للموارد 
البشرية واألداء لدى شركة الدار العقارية، حيث تتوّلى 

اإلشراف على تجربة الموارد البشرية لضمان رحلة 
سلسلة لكافة الموظفين، بما في ذلك وضع خطط 

التطوير الوظيفي الواضحة. كما أنها تمتلك خبرة 
واسعة في التغيير والتطوير المؤسسي، وجذب 

الكوادر الموهوبة واالحتفاظ بالكفاءات والخبرات، 
وإدارة األداء. فضاًل عن ذلك، تقود الحوسني تنفيذ 
استراتيجية التوطين المعتمدة لدى الشركة، وذلك 

تماشيًا مع المبادرات الحكومية ورؤية الشركة 
المتمّثلة في ترسيخ مكانتها كبيئة عمل مثالية تتوافر 

فيه كافة المقومات واإلمكانات الالزمة. انضّمت 
الحوسني إلى شركة الدار العقارية في عام 2005، 
حيث أدارت سلسلة من صفقات الدمج واالستحواذ 

االستراتيجية بنجاح تام وذلك من منظور الكوادر 
البشرية وسياسات التغيير والتطوير المؤسسي. وكانت 

الحوسني أول امرأة تنضم إلى لجنة اإلدارة التنفيذية 
التابعة للشركة، كما أنها نائب رئيس مجلس إدارة الدار 

للفنادق والضيافة، وعضو في مجلس إدارة شركتي 
»الدار للتعليم« و«خدمة«. تخرجت الحوسني من كلية 

التقنية العليا في تخصص إدارة األعمال، كما أنها 
حاصلة على شهادة االعتماد من معهد تشارترد لألفراد 

.)CIPD( والتنمية

تشغل إيما أوبراين منصب المستشار العام لدى 
شركة الدار ، وتندرج تحت مسؤولياتها إدارة الشؤون 

القانونية والحوكمة المؤسسية.
انضمت إيما إلى شركة الدار عام 2014، بعدما 

أمضت سنوات من العمل لدى عدد من مكاتب 
المحاماة العالمية في كل من أبوظبي ولندن. 

وقدمت إيما خدماتها االستشارية ضمن مجموعة 
واسعة من صفقات الدمج واالستحواذ والتحكيم 
الدولي وغير ذلك من شركات مؤسسات القطاع 

العام والخاص والمشاريع التنموية الضخمة.
تخرجت إيما من جامعتي برمينغهام وغرب إنجلترا 

في المملكة المتحدة، ووهي محامية في 
المحاكم العليا في كل من إنجلترا وويلز.

يشغل جوناثان إيميري منصب الرئيس التنفيذي 
- الدار للتطوير، ويتولى مسؤولية اإلشراف على 

جميع أنشطة التطوير في الشركة. يمتلك إيميري 
خبرة عالمية تمتد ألكثر من 30 عامًا في قطاع 

العقارات، إذ شغل سابقًا مناصب عليا في عدد من 
أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، مثل 
المدير اإلداري لشركة هامرسون في بريطانيا، 

والمدير العام للتطوير والمجتمعات في شركة 
ماجد الفطيم. كما عمل إيميري في شركة ليندليز، 

وهي شركة إنشاءات وعقارات وبنى تحتية 
متعددة الجنسيات، حيث تولى منصب الرئيس 

التنفيذي للعمليات السكنية على مستوى العالم، 
والمدير اإلداري للعقارات في أوروبا، وقبل ذلك 
المدير اإلداري لقسم التطوير في أستراليا. ومن 
الجدير بالذكر أن إيميري خريج جامعة نوتنغهام 
ترينت بالمملكة المتحدة، كما يمتلك مؤهالت 

تعليمية من كلية هينلي لإلدارة، وجامعة هارفارد، 
ومعهد الدراسات العليا إنسياد، كما كان أستاذًا زائرًا 

في جامعة ييل.




