
 

                                                 

 سعادة فيصل البناي

 يدجارئيس مجلس اإلدارة، 

  

يدج، تجّمع التكنولوجيا ايشغل سعادة فيصل البناي منصب رئيس مجلس إدارة 

 يشغل املتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من املجاالت. و 
ً
الرئيس منصب قد كان سابقا

 .للمجموعة التنفيذي والعضو املنتدب

يدج من مجموعة تقنيات ناشئة تشكل العصر الجديد للحرب الهجينة، اوتستفيد 

تشمل املنّصات واألنظمة، والصواريخ  ،قطاعات أعمال استراتيجية أربعةوتضم 

 دعم املهام.التجارة و و  ،واألسلحة، والحرب واالستخبارات اإللكترونية

إلى دفع عجلة ثقافة الذي يسعى منصب األمين العام ملجلس أبحاث التكنولوجيا املتطورة كذلك ي يتولى البنا

االبتكار واالكتشاف في أبوظبي، ويركز على البحث والتطوير عالي التأثير في مجال التكنولوجيا املتقدمة. ويسهم 

والحكومية والخاصة، وترسيخ مكانة سعادته بدور محوري في بناء اقتصاد املعرفة عبر القطاعات األكاديمية 

 أبوظبي ودولة اإلمارات كمركز عاملي رائد لالبتكار.

 عضوية مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، املؤسسة البحثية العاملية 
ً
ويشغل سعادة البناي حاليا

عنى برعاية القيادات الفكرية النقدية في العلوم التطبيقية والهندسة. ك
ُ
مجلس إدارة يشغل عضوية ما التي ت

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة.مجلس عضوية للبحث والتطوير و مجلس اإلمارات 

في مرحلة سابقة من حياته املهنية، أّسس البناي شركة "دارك ماتر"، مزودة خدمات األمن السيبراني العاملية، 

أمريكي. وقبل ذلك، أسس البناي شركة "أكسيوم مليون دوالر  400والتي وسعت أعمالها تحت قيادته لتصل إلى 

مليار  2.5تليكوم"، أكبر موزع لألجهزة املحمولة في الشرق األوسط، والتي يصل حجم مبيعاتها السنوية ألكثر من 

 .2005تليكوم" منذ العام وقد شغل عضوية مجلس إدارة "أكسيوم  .دوالر أمريكي

(، والتي تسلمها من صاحب السمو 2005ئزة أفضل إنجاز لعام )وحصد البناي العديد من الجوائز، أبرزها جا

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما حاز على لقب أفضل 



 

                                                 

  وُصّنف(. 2017شخصية تكنولوجية ضمن جوائز مجلة "جلف بزنس" االقتصادية لعام )
ً
املرتبة في مؤخرا

، باعتباره الرئيس التنفيذي 2021مة فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط لعام العشرين ضمن قائ

شخصية عربية مؤثرة في  100قائمة مجلة "أرابيان بزنس"  ألقوى كما ورد في  .والعضو املنتدب ملجموعة ايدج

 خصيات العربية(، باإلضافة إلى قائمة مجلة "جلف بزنس"  ألقوى الش2018تصنيف منطقة الشرق األوسط )

(2018 ،2019 ،2021.) 

سعادة فيصل البناي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم املالية من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة 

 والتمويل من جامعة سيتي في اململكة املتحدة.البحرية األمريكية، ودرجة املاجستير في التجارة 


