


 

ن لعضوية مجلس ادارة كة شعاع كابيتال ش.م.ع.  قائمة بالمرشحي   شر

 

List of candidates for the membership of the board of directors of SHUAA Capital psc. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. H.E. Hafsa Abdullah Mohamed Sharif Al Ulama 

Her Excellency Hafsa Al Ulama is currently the Ambassador of the United Arab Emirates (UAE) to 
the Federative Republic of Brazil. Prior to this position, she was the Ambassador of UAE to 
Montenegro, non-resident Ambassador of UAE to Kosovo, and Managing Director of Abu Dhabi 
Capital Group (ADCG). She also held significant positions in the Ministry of Economy and Planning 
and Citibank UAE, where she became the first UAE woman Vice President in the UAE.  
H.E. Al Ulama’s personal and social achievements include receiving the UAE Pride Medal for her 
achievements as Ambassador of UAE to Brazil at the Mohammed Bin Rashid Government 
Excellence Award in 2019, being named the Federal Personality of 2017 by the Emirates Centre 
for Strategic Studies and Research (ECSSR) and receiving the Order of Merit from the President 
of Montenegro in 2016. 

H.E. Al Ulama holds an MSc in Analysis, Design and Management of Information Systems from 
London School of Economics and Political Science and a BA in Economics from San Diego State 
University. 

 
يف العلماء حفصة عبدهللا محمسعادة   د شر

  
ة   منصب سفير

ً
ازيل اإلتحادية. لتشغل سعادة/ حفصة العلماء حاليا  دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الير

ة   ٢٠١٠عملها كدبلوماسية عام سعادتها وقد بدأت  ة لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى مونتينيغرو، وسفير بتعيينها سفير

تها المهنية، حيث شغلت منصب غير مقيمة للدولة لدى   كوسوفو. كما تولت سعادتها العديد من المناصب الهامة خالل مسير

ي كابيتال جروب لالرئيس التنفيذي  كة أبوظبر ي وزارة اإل ، ووكيل مساعد لشؤون التخطيط واإلحصاء (ADCG) شر
قتصاد ف 

ة مرصفية واسعة    .طوالتخطي ي منصب نائب  إأول  كونها  كما تتمتع سعادة/ حفصة العلماء بخير
رئيس مرأة إماراتية يتم تعيينها ف 

ي مرصف
ي  وذلك ف 

 . بنك سيب 

ي 
  حتفاليةإخالل  ٢٠١٩وقد نالت سعادتها ميدالية فخر اإلمارات ف 

ً
، تكريما محمد بن راشد آل مكتوم لألداء الحكومي المتمير 

ازيل ة للدولة لدى الير ي  سكما كرمها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإل   . عىل إنجازاتها الدبلوماسية كسفير ي أبوظبر
اتيجية ف  ي 

 . ٢٠١٦مونتينيغرو عام  عىل وسام اإلستحقاق من رئيس ، باإلضافة إىل حصولها ٢٠١٧تحادية" عام بجائزة "الشخصية اإل 

ي إدارة نظم المعلومات    ماجستير تحمل سعادة/ حفصة العلماء درجة ال
، المملكة من جامعة لندن لإلقتصاد والعلوم السياسيةف 

حدة، وهي حاصلة عىل درجة الب
ّ
ي اإلقتصاد كالوريالمت

 . الواليات المتحدة األمريكية ،غو ييمن جامعة سان د وس ف 

 
 
 



 

2. Mr. Ahmed Abdulhamid AlAhmadi 

Ahmed AlAhmadi is an Associate at Mubadala Investment Company. He is part of the Mergers & 

Acquisitions team at the company, assisting teams across the Group in sourcing deals and 

executing transactions. Prior to his current role, he has over 3 years of working experience at 

both Mubadala and Rothschild & Co, working on deals in the Energy and Power space globally. 

He has served as a board member at Integrated Capital from 2017 to 2019. Ahmed holds a 

Bachelor's degree in Chemical Engineering from University College London, and a Master's 

degree in Risk Management and Financial Engineering from Imperial College London. He has 

successfully passed all 3 levels of the Chartered Financial Analyst (CFA) program and may be 

eligible for the charter in the next 12 months. 

 

 حمد عبد الحميد األحمديأ السيد
 

ي 
كة مبادلة لالستثمار. أحمد يساند شب  القطاعات ف  ي قسم الدمج واالستحواذ لدى شر

أحمد األحمدي يعمل كمدير مساعد ف 

ة عملية تزيد عىل   ، يمتلك أحمد بخير ي تحديد الفرص االستثماريه وتنفيذ الصفقات. قبل منصبه الحاىلي
سنوات   3المجموعة ف 

ي كل من مبادل
ول والطاقة عىل مستوى العالم. شغل منصب ف  ي مجال البي 

ي صفقات ف 
ة و روثتشايلد اند كو، حيث اختص ف 

ي مجلس إدارة المتكاملة كابيتال من 
ي الهندسة الكيميائية من  . 2019إىل  2017عضو ف 

أحمد حاصل عىل شهادة بكالوريوس ف 

ي 
سب  يال كوليدج لندن. و    جامعة يونيفير ي إدارة المخاطر والهندسة المالية من جامعة إمبير

كوليدج لندن، وشهادة ماجستير ف 

نامج المحلل الماىلي المعتمد ) قد ي اجتياز جميع المستويات الثالثة لير
ي األشهر CFAنجح ف 

 للميثاق ف 
ً
(، وقد يكون مؤهال

 المقبلة. 

 

 

3. Ms. Mona Mohammed Abdulrahman Fekri  

Mona Mohamed Fekri is a solid Emirati HR Professional with a broad functional experience, who 

has grown within the HR function through different industries, and an expert speaker in her 

field.  She is currently heading Human Capital in DUCAB.  Mona is a graduate of the first Women 

Leader Exchange Program (WLEP) between UAE and Sweden, and later served as Board member 

in W4SG (Women For Sustainable Growth), that held members of Nordic states and UAE. After 

graduation from UAE University in Al Ain, Mona joined Al Futtaim as an HR graduate Trainee and 

from their moved on her journey to create a distinguished spot for her as a distinguished Emirati 

HR Expert. In 2000, Mona joined Emirates Group as a Recruitment Manager where she further 

deepened her HR aviation sector and was also exposed to industry best practices.  Seeking 

change, and given a chance to grow further professionally.  In 2007, Mona joined Meydan City 

Corporation as Head of Human Resources. By 2010, she joined the Community Development 

Authority as Human Resource Director for one year and soon missed the commercial corporate 

life and joined TECOM Investment in 2011 as Chief Human Capital Officer. In 2014, Mona had 



 

started her new challenge to experience what fascinates her the most, Change Management and 

Organization Behavior and Transformation, in addition to the opportunity to explore a new 

industry that is growing in her new role in DUCAB as General Manager – Human Resources.  

 

 السيدة منن محمد عبدالرحمن فكري

 

ة وظيفي ة ولديها خير ة إماراتية متمير  ية من خالل صناعات مختلفة مب  محمد فكري هي خبير ي مجال الموارد البشر
ة واسعة ف 

ي دوكاب.  
ية ف  أس حالًيا قطاع الموارد البشر .  وهي تي  ي المؤتمرات المرتبطة بإختصاصها وشؤون التوطير 

ومتحدثة متمرسة ف 

العربية المتحدة والسويد، وعملت بير  دولة اإلمارات   (WLEP) تخرجت مب  من أول برنامج من نوعه لتبادل القيادات النسائية

ا كعضو 
ً
ي مجلس إدارة الحق

نساء من أجل النمو المستدام( والذي ضم أعضاء من الدول االسكندنافية واإلمارات )W4SG  ف 

، انضمت مب  إىل مجموعة الفطيم كخريجة   ي العير 
العربية المتحدة. بعد تخرجها من جامعة اإلمارات العربية المتحدة ف 

ي م
ي عام  متدربة ف 

ية إماراتية بارزة.  ف  ة موارد بشر ة لها كخبير ي رحلتها إلنشاء مكانة متمير 
ية ومنهم بدأت ف  جال الموارد البشر

ي عام 2000
ي مناصب مختلفة بعد ذلك. وف 

ان اإلمارات كمديرة التوظيف و ارتقت ف  ، 2007، انضمت مب  إىل مجموعة طير

ية.   ية 2010بحلول عام انضمت مب  إىل ميدان كرئيس للموارد البشر ، انضمت إىل هيئة تنمية المجتمع كمديرة للموارد البشر

ي عام 
ي عام   2011لمدة عام، ومن بعدها إىل تيكوم لالستثمار ف 

ية. ف  ، بدأت مب   2014كرئيس تنفيذي الدارة الموارد البشر

ي دوكاب كمدير عام 
ية -التحدي الجديد ف   .الموارد البشر

 

 

4. Ms. Naama Faisal Abdullah Al Nsour  

Naama Al Nsour is a certified board member from the Hawkamah Institute, where she was 

enrolled in the Directorship Programme initiated as part of promoting Women on Board.  

Naama is a governance, compliance, and risk professional who have worked in both Financial and 

Real-estate sectors for the last 10 years. She’s currently working with the Arabtec Holding PJSC 

as the Group Head of Internal Control & Compliance. She’s also the Secretary of the Audit 

Committee and the Executive Committee of the Board of Directors. 

Naama held number of positions prior to joining Arabtec, as she was the Company Secretary and 

Compliance Officer of the Jumeirah Golf Estates (JGE). She has also worked with the Dubai 

Financial Market (DFM) as a Senior Executive in the Listing & Disclosure Department, where she 

has handled and supervised the process of listing a number of companies such as the 

DUBAIMALLS, and DUBAI PARKS. Naama worked as well with the Dubai Financial Services 

Authority (DFSA), an independent financial services authority in the DIFC, as an Associate 

Manager in the Supervision Department, where she has supervised a portfolio of registered 

companies in the DIFC.  

 



 

Naama Holds an MBA from the Canadian University in Dubai with a concentration in Finance, and 

a Bachelor degree in Accounting from the University of Dubai. Naama is currently doing her LLM 

Master in International Business Law from the University of Paris II – Pantheon Assas. 

 
 ناعمة فيصل عبدهللا آل نصور السيدة 

 
ناعمه آل نصوووووورعضوووووو مجلس إدارة معتمد من مؤسوووووسوووووة حوكمة، حيث أتمت برنامج إعداد أعضووووواء مجلس اإلدارة القائم عىل  

ي مجوالس اإلدارة
كات،  .مبوادرة تمكير  المرأ  ف  وووووور وووو وووو ي مجوال حوكموة الشو

تهوا المهنيوة ف  ي ناعموه تمتود خير
واإلمتثوال، وددارة المخواطر ف 

ووووية. وهي تشوووووغل حاليا منصوووووب مدير إدارة الرقابة الداخلية واإلمتثال  وووور الماضو قطاعي الماىلي والعقاري عىل مدار السووووونوات العشو
ووووووافة اىل مهامها كامير  ش للجنة التدقين واللجنة التنفيذية المن ثقة من مجلس  وووو وووو ووووووة  .م.ع.، باإلضو وووو وووو لمجموعة أرابتك القابضو

كة عقارات   .ةاإلدار  وووووور ووووووابط األمتثال لشو وووووومامها اىل أرابتك، حيث كانت أمير  ش وضو ووووووب قبل إنضو ووووووغلت ناعمه عدد من المناصو شو
فت عىل عملية إدراج عدد من   وووووا ، حيث أشر وووو وووو ي إدارة اإلدراج واإلفصو

ي الماىلي ف  ووووووق دور وووو وووو وووووا لدى سو وووو وووو ا للجولف. وعملت أيضو جمير
ي باركس كة إعمار مولز ودور

وووور كات لدى السووووووق كشو وووور ي الماىلي  عملت ن .الشو ي مركز دور
ي للخدمات المالية ف  ووووا مع هيئة دور اعمه أيضو

وووووجلة لدى مركز   كات المسو ووووور ف عىل إمتثال مجموعة من الشو ووووور اف، حيث كانت تشو ي إدارة الرقابة واإلشر
ووووواعد مدير ف  العالمي كمسو

ي الماىلي العالمي  ي مع تخ .دور ي دور
ي إدارة اإلعمال من الجامعة الكندية ف 

ي المالية، ودرجة ناعمه حاصووووله عىل ماجسووووتير ف 
صووووص ف 

ي القانون التجاري الدوىلي من جامعة 
ووووووووتير ف  وووو وووووووودد إتمام درجة الماجسو وووو . وهي اإلن بصو ي ووووووووبة من جامعة دور وووو ي المحاسو

البكالوريوس ف 
 .بانثيون أساس -باريس 

 
5. Ms. Maryam Mohamed Bin Faris  

 

Maryam Bin Faris holds a Master Degree in International Business from University of Wollongong 

in Dubai and a Certificate in Treasury from the Association of Corporate Treasurers. She also 

graduated from UAE Women Leadership Program. 

Maryam started her career in the Banking sector as a Treasury professional at HSBC Bank and 

then she joined Noor Islamic Bank. In 2013 she joined Etihad Airways’ Treasury team where she 

manages all dealings related to foreign exchange, commodities and interest rates. She is also a 

member of the Treasury Risk Management Committee for the company. Maryam also serves as 

a Director on the Board of Deyaar Development and a member of the Audit Committee. 

 

 مريم محمد عبدهللا بن فارس السيدة 

 

مريم بن فارس حاصلة على درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة ولونجونج في دبي وشهادة متخصصة في إدارة الخزينة  
بدأت مريم مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي   .من رابطة إدارة الخزينة للشركات. كما أنها خريجة برنامج االمارات للقيادات النسائية

، انضمت إلى 2013إدارة الخزينة في بنك إتش إس بي سي ثم انضمت بعد ذلك للعمل لدى بنك نور اإلسالمي. في عام كمتخصصة في 

ا طيران االتحاد في قسم إدارة الخزينة حيث تدير جميع المعامالت المالية المتعلقة بالعمالت األجنبية والسلع وأسعار الفائدة. وهي أيض  
ا في لجنة التدقيق .زينة في الشركةعضو في لجنة إدارة مخاطر الخ  .كما أنها تشغل حاليا عضو مجلس إدارة شركة ديار للتطوير وعضو 




