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taqa.com 

3 March 2023 03  2023  مارس 

 

Mr. Hamad A. Al Ali 

Acting Head of Listed Companies Affairs 

Abu Dhabi Securities Exchange 

 

م،،،         هللا العلي    السيد/ حمد عبد   المحتر

كات المدرجة باإلنابة   رئيس إدارة شؤون الشر

ي لألوراق الماليةأ سوق    بوظب 

Dear Sir, د،،، تحية طيبة وبع 

Subject:  Closing of nominations for membership of 

the Board of Directors of Abu Dhabi National Energy 

Company PJSC (“TAQA” or the “Company”) and list of 

candidates 

شيح لعضوية  الموضوع:   ي  مجلس إدارة إغالق باب التر كة أبوظب 
شر

ش.م.ع.   للطاقة  كة"(  أ  "طاقة")الوطنية  "الشر أسماء  و  وقائمة 

 المرشحي   

With reference to the above matter, please be informed 

that nominations period for membership of TAQA’s 

Board of Directors was closed at 2.00pm (UAE time) on 

Friday, 3 March 2023, as per previously published 

announcements. 

Enclosed is the list of candidates for TAQA’s Board 

elections scheduled to be held on Wednesday, 15 

March 2023 at 3.00pm (UAE time), to elect eleven 

members to the Board of Directors of the 

Company for a term of three years in the event 

the general assembly resolves to amend Article 

18 of the Articles of Association. Otherwise, to 

elect nine members to the Board of Directors of 

the Company. The list of candidates is also uploaded 

to the Company’s website under the following link: 

www.taqa.com/announcements  

غالق  ا بأنه قد تم علًما   نود ان نحيطكمباإلشارة إلى الموضوع أعاله، 

كة   شيح لعضوية مجلس إدارة شر الثانية  الساعة    عند   "طاقة"باب التر

وذلك  ،  2023مارس    03يوم الجمعة،  توقيت اإلمارات(  بعد الظهر ) 

ا.  شورةالمن اتحسب اإلعالن
ً
 سابق

 

ن النتخابات مجلس إدارة   ونرفق بهذا الخطاب قائمة بأسماء المرشحي 

كة "طاقة" المقرر إجراؤها يوم األربعاء،   ي تمام    2023مارس    15شر
فن

اإلمارات(،   )توقيت  الظهر  بعد  الثالثة  عشر ال الساعة  أحد  نتخاب 

قررت   حال  ي 
فن سنوات  ثالث  لمدة  كة  الشر إدارة  مجلس  ي 

فن عضًوا 

العالجمع المادة    موميةية  األساسي   18تعديل  النظام  لم  .  من  وإذا 

تعديل المذكورة،    يحصل  أعضاء  فسيجري  المادة  تسعة  انتخاب 

كة.  الشر إدارة  ن    لمجلس  المرشحي  قائمة  نشر  تم  ي   للعضويةوقد 
فن

 : التالي الرابط  عت   كة  للشر ي 
ونن اإللكتر   الموقع 

arabic-ww.taqa.com/ar/announcementw 

 

Yours faithfully, 

 

 

ام والتقدير،،،   وتفضلوا بقبول فائق االحتر

Mohammad Adnan Sharafi 

Secretary to the Board of Directors  

ي 
 
ف  محمد عدنان شر

ن ش مجلس اإل أ   دارةمي 

  

http://www.taqa.com/announcements
http://www.taqa.com/ar/announcement-arabic
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List of candidates for membership of TAQA’s 

Board of Directors 
 المرشحي   لعضوية مجلس إدارة "طاقة" قائمة 

 
 Type of صفة العضوية  الجنسية  اسم المرشح قم ر ال

membership 
Nationality Candidate name S.No 

محمد حسن   سعادة/ . 1  
 السويدي 

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE H.E. Mohamed 
Hassan Alsuwaidi 

1.  

لسيد/ خليفة سلطان  ا . 2  
 السويدي 

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. Khalifa Sultan Al 
Suwaidi 

2.  

السيد/ منصور محمد    3.
 الُمال

 

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. Mansour 
Mohamed Almulla 

3.  

غت  تنفيذي  ماراتاإل  السيد/ حمد الحمادي    4.
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. Hamad Al 
Hammadi 

4.  

جاسم حسين ثابت  السيد/    5.  Executive  UAE Mr. Jasim Husain تنفيذي  اإلمارات 
Thabet 

5.  

عبد العزيز عبد   / ديالس   6.
 اسماعيل محمد  هللا

 الهاجري 

ذي غت  تنفي ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. AbdulAziz 
Abdulla Ismail 
Mohamed Al Hajri 

6.  

السيدة/ إيمان عبد الغفور    7.
 محمد القاسم 

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Ms. Iman 
Abdulghafoor 
Mohammad Rafi 
AlQasim 

7.  

  خلفانسعيد موزة  سيدة/ ال   8.
الرميثي  مطر  

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Ms. Mouza Saeed 
Khalfan Matar Al 
Romaithi 

8.  

سامية بو عزة   /سيدةال     9.
   توفيق

تنفيذي غت   لبنان 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

LEBANESE Ms. Samia Bouazza 
Toufic 

9.  

ديتر  الوس الدكتور ك   10.
 ماوباخ

غت  تنفيذي  ألمانيا 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

GERMAN Dr. Klaus-Dieter 
Maubach 

10.  

السيد/ كريستوفر جيفري   11.
 فيناليسون

المملكة 
 المتحدة

 Non-executive BRITISH Mr. Christopher تنفيذي غير 
Geoffrey Finlayson 

11.  

السيد/ محمد سعد عمر   12.
منهالي سعد ال  

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. Mohamed Saad 
Omar Saad 
Almenhali 

12.  

السيد/ علي محمد عبد هللا   13.
 علي الجاسم 

تنفيذي غت   ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Mr. Ali Mohd Abdulla 
Ali AlJassim 

13.  

ي عبد  مريم سار /سيدةال 14.
المحيربي  هللا  

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Ms. Mariam Sari Fan 
Abdulla AlMehairbi 

14.  

لولوة علي محمد   /يدةالس  15.
العيدروس عمر   

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Ms. Lulwa Ali 
Mohammed Omar Al 
Aidarous 

15.  

ليلى محمد غلوم   /سيدةال 16.
 الدوبي المازمي

غت  تنفيذي  ماراتاإل 
 مستقل 

Non-
executive, 

Independent 

UAE Ms. Layla Mohamed 
Ghuloum Aldoubi 
AlMaazmi 

16.  
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H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi  سعادة/ محمد حسن السويدي 

  

Career and experience: 

H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi is the Managing Director 

and Chief Executive Officer of ADQ, a company holding 

interests in state-owned entities across various 

development-related sectors including Abu Dhabi Power 

Corporation (ADPower).  

 

 

H.E Alsuwaidi has previously held several positions at 

Mubadala Investment Company, including leading metals 

and mining and other management posts from more than 

10 years and has expertise in the field of managing 

investments in infrastructure, utilities and other sectors. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

منصب السويدي  حسن  محمد  سعادة/  المنتدب  يشغل    العضو 

لشركة  و التنفيذي  التنموية  الرئيس  "القابضة"    القابضةأبوظبي 

(ADQا ،)الحكومية العاملة  الشركات  عدٍد من  لك حصصاً في  تلتي تم

تنموية متنوعة،   الشركات،  ومن  في قطاعات  أبوظبي  هذه  مؤسسة 

  . للطاقة

 

سابق السويدي  سعادة/  مبادلة    اً وشغل  شركة  في  مناصب  عدة 

إضافة  ،  المعادن والتعدينقطاع  إدارة  بما فيها  ،  )مبادلة(  لالستثمار

ة  ، وهو يمتلك خبرة واسعسنوات  10ألكثر من    أخرى   مناصب إداريةل

مجال االستثمارات    في  كإدارة  حيوية  قطاعات  التحتية  في  البنية 

 غيرها.  والمرافق و

  

Qualifications:  

H.E. Alsuwaidi holds a bachelor’s degree in accounting 

from UAE University. 

  

 : والشهادات  المؤهالت

المحاسبة من   في  البكالوريوس  درجة  حائز على  السويدي  سعادة/ 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة. 
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   Mr. Khalifa Sultan Al Suwaidi   

Career and experience: 

Mr. Khalifa Sultan Al Suwaidi is the Chief Executive 

Officer at ADG. Prior to his current role, he held various 

senior management positions including Executive 

Director of Refining & Petrochemicals at Mubadala 

Investment Company and Acting Chief Executive 

Officer of Abu Dhabi National Chemical Company 

(Chemaweyaat). His field of expertise is strategy, 

investments, and business administration. 

Qualifications:  

Mr. Al Suwaidi holds a bachelor’s degree in business, 

majoring in marketing, from California State University 

in the United States and has an Executive MBA with 

distinction from Zayed University. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 السويدي السيد/ خليفة سلطان 

ات:  ة المهنية والخت     المست 

لصندوق يشغل السيد/ خليفة سلطان السويدي منصب الرئيس التنفيذي 

و " للنمو".  ي  الأبوظب  هذا  توليه  المناصب  قبل  من  العديد  شغل  منصب، 

وكيماويات  ي ذلك المدير التنفيذي لقطاع التكرير والبتر
اإلدارية العليا، بما فن

لالستثمار مبادلة  كة  شر ي 
ي    ،فن أبوظب  كة 

لشر باإلنابة  التنفيذي  والرئيس 

تخصصه:   مجاالت  وتشمل  )كيماويات(.  للكيماويات  الوطنية 

اتيجية، واالستثم  ار، وإدارة األعمال. االستر

 

 

 :والشهادات المؤهالت

ي إدارة األعمال التنفيذية 
السيد/ السويدي حائز عىل درجة الماجستت  فن

زايد،   جامعة  من  امتياز  األعمال  بدرجة  إدارة  ي 
فن البكالوريوس  ودرجة 

المتحدة  الواليات  ي 
فن والية كاليفورنيا  جامعة  من  التسويق  تخّصص 

 .األمريكية
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Mr. Mansour Mohamed  Abdulqader Almulla  

 

 

 

 

 عبد القادر الُمالا   منصور محمدالسيد/ 

 

Career and experience: 

Mr. Mansour Almulla is the Managing Director & CEO of 

Edge Group, seconded from ADQ. Previously, Mr. Almulla 

was the Chief Investment Officer for Alternative 

Investments & M&A at ADQ and held various positions in 

Mubadala spanning 15 years, including Chief Financial 

Officer for Petroleum & Petrochemicals in Mubadala 

Investment Company PJSC and Chief Financial Officer of 

Mubadala Petroleum LLC. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

التنفيذي   والرئيس  المنتدب  العضو  الُمال منصب  السيد/ منصور  يشغل 

كة    من شر
ً
منتدبا "إيدج"،  "القابضة"  لمجموعة  القابضة  التنموية  ي  أبوظب 

(ADQ االستثمارات لقطاع  التنفيذي  الرئيس  منصب  ذلك  قبل  وشغل   .)

ي "القابض
  ADQة" ) البديلة وعمليات الدمج واالستحواذ فن

ً
(، كما شغل سابقا

كة مبادلة لالستثمار لمدة   ي شر
، كان من بينها الرئيس    15عدة مناصب فن

ً
عاما

ول والب  كة  المالي لقطاع البتر ي "مبادلة"، والرئيس المالي لشر
وكيماويات فن تر

ول"، التابعة لـ "مبادلة  . ""مبادلة للبتر

Prior to ADQ, Mansour held various senior management 

positions at Mubadala Investment Company spanning 17 

years, including Chief Financial Officer, Petroleum & 

Petrochemicals and Chief Financial Officer of Mubadala 

Petroleum.  

الُمال العديد من    السيد/  (، شغلADQوقبل انضمامه إلى شركة "القابضة" ) 

عاًما،   17)مبادلة( على مدى ارية في شركة مبادلة لالستثمار المناصب اإلد

بما في ذلك منصب الرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيماويات، والرئيس  

 المالي لشركة "مبادلة للبترول". 

Qualifications:  

Mr. Almulla holds a Bachelor of Science in Business 

Administration (Information Systems) from Portland State 

University, United States and has expertise in the field of 

finance and M&A. 

 :والشهادات المؤهالت

ي إدارة األعمال تخّصص نظم  
 حائز عىل درجة البكالوريوس فن

َّ
السيد/ الُمال

المتحدة األمريكستيت  الند المعلومات من جامعة "بورت الواليات  ي 
ية.  " فن

ي ا
ة واسعة فن  لشؤون المالية وعمليات الدمج واالستحواذ.  وهو يمتلك خت 
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Mr. Hamad Abdulla Mohamed Al Hammadi   /الحمادي  محمد  عبد للا  حمد السيد 

Career and experience: 

Mr. Hamad Al Hammadi has 15 years of experience in the 

water and power sector and holds expertise in business 

administration and power and utilities industry. He is 

currently the Portfolio Management Director at ADQ, a 

company holding interests in state-owned entities across 

various development related sectors. Prior to his current 

role, he held positions at Mubadala Investment Company 

and the Carlyle Group. 

 المسيرة المهنية والخبرات: 

عاماً في    15الحّمادي خبرة واسعة تمتد لمدة    عبد هللا محمد  يمتلك السيد/ حمد

قطاع الماء والكهرباء والمرافق. ويشغل حالياً منصب مدير إدارة المحافظ  

"القابضة"   في عدٍد من الشركات  (ADQ)في شركة  التي تمتلك حصصاً   ،

ت قطاعات  في  العاملة  من  الحكومية  عدداً  سابقاً  تولّى  وقد  متنوعة.  نموية 

 . ل" ، ومجموعة "كاراليلالستثمارالمناصب في شركة مبادلة 

 

Prior to his current role, Hamad worked at Mubadala 

Investment Company during which time he was seconded 

for one year to the Carlyle Group (Washington DC, US).  

Qualifications:  

Mr. Al Hammadi holds a Higher Diploma in Business and 

Management (Accounting) from the Higher Colleges of 

Technology (UAE) 

 

حيث انتُدب خالل هذه الفترة للعمل لسنة    " مبادلة " وقبل ذلك، عمل لدى شركة  

 . األمريكية المتحدة  الواليات، كاملة في مجموعة "كاراليل" في واشنطن

 

 المؤهالت والشهادات: 

السيد/ الحمادي حائٌز على الدبلوم العالي تخصص المحاسبة من كليات التقنية  

 العليا. 
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Mr. Jasim Husain Thabet 

 

 

 

 جاسم حسي   ثابت السيد/ 

Career and experience: 

Mr. Jasim Husain Thabet serves as TAQA’s Group Chief 

Executive Officer and Managing Director, a role he has 

held since July 2020. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

التنفيذي   الرئيس  منصب  ثابت  ن  حسي  جاسم  السيد/  للمجموعة  يشغل 

ي الوطنية للطاقة )طاقة( منذ يوليو   كة أبوظب 
ي شر
 .2020والعضو المنتدب فن

Prior to his role at TAQA, he served as CEO & MD of Abu 

Dhabi Power Corporation, where he leveraged the 

company’s portfolio of assets throughout the value-chain 

to support the transformation of the power and water 

sector in the UAE. He also served as CEO of the National 

Central Cooling Company PJSC (Tabreed), where he drove 

capacity expansion and revenue growth. 

والعضو  التنفيذي  الرئيس  منصب  شغل  "طاقة"،  إل  انضمامه  وقبل 

ما تملكه  للطاقة، حيث حرص عىل تكريس  ي  أبوظب  ي مؤسسة 
المنتدب فن

لدعم   القيمة  مراحل سلسلة  مختلف  وموارد ضمن  أصول  من  المؤسسة 

المتحدة. وقبل   العربية  اإلمارات  ي دولة 
المرافق فن ي قطاع 

فن التحّول  جهود 

ا منصب  شغل  المركزي ذلك،  يد  للتت  الوطنية  كة  للشر التنفيذي  لرئيس 

يد(، حي كة وعزز النمو فيها.    يوسمل عىل ت ث ع)تت   ع أعمال الشر

Qualifications:  

Mr. Thabet holds a bachelor’s degree in mechanical 

engineering from Saint Martin’s University in the United 

States. 

 :اتوالشهاد المؤهالت

من   ثابتالسيد/   الميكانيكية  الهندسة  ي 
فن البكالوريوس  درجة  عىل  حائٌز 

ي الواليات المتحدة األمريكية. 
 جامعة "سانت مارتن" فن
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Mr. AbdulAziz Abdulla Ismail Mohamed Al Hajri 

 

 

 

 

 السيد/ عبد العزيز عبد هللا اسماعيل محمد الهاجري 

Career and experience: 

Mr. Abdulaziz Abdulla Al Hajri is an accomplished 

executive with 34 years of experience in leading 

downstream businesses in the Oil & Gas sector. He has a 

compelling track record in executive management, 

operations and technical services within ADNOC and its 

Group of Companies. Before retiring in April’2021, he was 

the ADNOC’s Executive Director of Downstream, 

responsible for Gas, Refining and Petrochemicals 

businesses. Alhajri also served as the Chief Executive 

Officer of Abu Dhabi Polymers Company Ltd (Borouge) 

from 2007 till 2016 Currently, he is a member of the Board 

of Directors of ADNOC Distribution PJSC, ADNOC Refining, 

Borouge PLC and Emirates Steel Arkan PJSC. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

ة  ا عامً   34السيد/ عبد العزيز عبد هللا الهاجري مسؤول تنفيذي يتمتع بخت 

ي 
ي قطاع النفط والغاز. ولديه سجل فن

وكيماويات فن  قيادة أعمال التكرير والبتر

"أدنوك"   داخل  الفنية  والخدمات  والعمليات  التنفيذية  اإلدارة  ي 
فن حافل 

أبريل   ي 
فن تقاعده  قبل  كاتها.  شر منصب    2021ومجموعة  المدير  شغل 

ي "  لقطاع التوزيــــع  التنفيذي
 عن أعمال"أدنوك فن

ً
الغاز   ةالج مع  ، وكان مسؤوال

التنفيذي   الرئيس  منصب  الهاجري  شغل  وكيماويات. كما  والبتر والتكرير 

عام   من  )بروج(  المحدودة"  ات  للبولمت  ي  "أبوظب  كة 
عام    2007لشر حبر 

كة "أدنوك  2016 ي مجلس إدارة شر
للتوزيــــع"، و"أدنوك  ، وهو حالًيا عضو فن

 أركان".   للتكرير"، و"بروج"  و"حديد اإلمارات

  

Qualifications:  

Mr. Al Hajri holds a bachelor’s degree of Science in 

Chemical Engineering from the University of Texas in the 

United States. 

 :والشهادات المؤهالت

ي الهندسة الكيميائية من الهاجري حاصل عىل  السيد/  
درجة البكالوريوس فن

ي الواليات المتحدة
 . يةمريكاأل  جامعة تكساس فن
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Ms. Iman Abdulghafoor Mohammad Rafi Al Qasim  السيدة/ إيمان عبد الغفور محمد القاسم 

Career and experience: 

Ms. Iman Al Qasim serves as Emirates Global Aluminum’s 

(EGA) Executive Vice President, Human Capital, a role she 

has held since November 2020. Ms. Iman is an 

accomplished leader with global experience in high 

performance, team-focused cultures and environments, 

with a passion for human capital & strategy.  

Prior to her role in EGA, she served as Group HR Director 

of Emirates National Oil Company and held senior 

leadership role in Mubadala Investment Company, 

Dolphin Energy and General Motors 

 

Qualifications:  

Ms. Al Qasim holds a master’s in business administration 

from University of Bath, United Kingdom and a Bachelor 

of Science from American University of Sharjah. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

السيدة محمدإيمان    /تشغل  الغفور  رئيس   عبد  نائب  منصب  القاسم 

ية،  تنفيذي البشر العالمية لأللمنيوم منذ نوفمت     الموارد  كة اإلمارات  ي شر
فن

تنفيذية  .  2020 مسؤولة  الثقافات  وهي  ي 
فن عالمية  ة  بخت  تتمتع  بارعة 

ي تركز عىل الفريقو 
ي  ، ولديها الشغف بالموارد واألداء العالي   البيئات البر  ةالبشر

اتيجية  . واالستر

 

مدير   عملها قبل   منصب  شغلت  لأللمنيوم،  العالمية  اإلمارات  كة  شر ي 
فن

كة   شر ي 
فن للمجموعة  ية  البشر الوطنية"الموارد  اإلمارات  ول  ، )إينوك(  "بتر

كة مبادلة لالستثمار تولت  قبل ذلك و  ي شر
ن  "، و ()مبادلة دوًرا قيادًيا فن دولفي 

ال موتورز" ، و "للطاقة  . " جتن

 

 والشهادات:  مؤهالتال

إدارة األعمال من جامعة ئزة  حاالقاسم    / السيدة ي 
الماجستت  فن عىل درجة 

ي    "باث"
المتحدةفن الو   ،المملكة  الجامعة درجة  من  العلوم  ي 

فن بكالوريوس 

ي الشارقة
 . األمريكية فن
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Ms. Mouza Saeed Khalfan Matar Al Romaithi 
ي السيدة/ موزة سعيد خلفان مطر 

الرميب   

 

Career and experience: 

Ms. Mouza Al Romaithi currently serves as the Director, 

Information and Cybersecurity at ADQ. She has over 14 

years of experience in leading and strategizing 

information and security transformation projects. Prior to 

her role at ADQ, Ms. Mouza held various senior leadership 

positions at Abu Dhabi Systems and Information Center 

and Emirates Identity Authority. 

 

Qualifications:  

 

Ms. Al Romaithi holds a Master of Science (M.S.) in 

Information Technology (Specialization in Cyber Security) 

and a Bachelor of Science degree in information 

technology (Networking systems) from Zayed University, 

Abu Dhabi 

ات ة المهنية والخت   : المست 

ي حالًيا منصب مدير المعلومات    تشغل
السيدة/ موزة سعيد خلفان الرميب 

كة "القابضة  ي شر
ي فن
انن عاًما من   14، ولديها أكت  من  (ADQ) "واألمن السيت 

ا  استر ووضع  قيادة  ي 
فن ة  تقنية  الخت  مجال  ي 

فن التحول  لمشاريــــع  تيجيات 
المناصب  من  العديد  شغلت  ذلك،  وقبل   . ي

انن السيت  واألمن  المعلومات 
ي لألنظمة والمعلومات وهيئة اإلمارات للهويةاإلد  .ارية لدى مركز أبوظب 

 

 

 

 

 والشهادات:  المؤهالت

 

ي تكنولوجيا المعلومات  
ي حائزة عىل درجة الماجستت  فن

السيدة/ الرميب 

ي تكنولوجيا المعلومات  
(، ودرجة البكالوريوس فن ي

انن )تخصص أمن سيت 

ي   . )تخصص أنظمة الشبكات( من جامعة زايد، أبوظب 
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Ms. Samia Bouazza Toufic  السيدة/ سامية بوعزة توفيق 

Career and experience: 

Ms. Samia Bouazza is the Group CEO and Managing 

Director of Multiply Group, an investment holding 

company listed on the Abu Dhabi Securities Exchange, 

investing and operating in Mobility, Energy, Media, 

Beauty and Wellness.  

Ms. Bouazza also serves as a Board member to several 

companies and associations in Switzerland, New York and 

Abu Dhabi. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

لرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو  هي ا توفيق السيدة/ سامية بوعزة

كة استثمار قابضة م ي تعد شر
ي  المنتدب لمجموعة "ملتيبالي"، البر

درجة فن

ي مجاالت النقل والطاقة  
ي لألوراق المالية، تستثمر وتعمل فن سوق أبوظب 

 واإلعالم واللياقية الصحية والجمال.  

 

ي العديد من الشر 
ا كعضو مجلس إدارة فن

ً
كات  تعمل السيدة/ بوعزة أيض

ي  ي سويشا ونيويورك وأبوظب 
 . والجمعيات فن

 

  

Qualifications:  

Ms. Bouazza holds a BA in Political Science and Public 

Administration from the American University of Beirut 

and holds several specialized executive certifications from 

Harvard Business School and the University of Cambridge, 

respectively . 

 :والشهادات مؤهالتال

ي العلوم السياسية واإلدارة السيدة/ بوعزة  
حائزة عىل درجة البكالوريوس فن

الشهادات   من  العديد  وتحمل  وت  بت  ي 
فن األمريكية  الجامعة  من  العامة 

يد   ج. التنفيذية المتخصصة من كلية هارفارد لألعمال، وجامعة كامت 
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Dr. Klaus-Dieter Maubach  

 

 

 

 

 

 

 

 ديتر ماوباخ -كالوسالدكتور  

 

Career and experience: 

Dr. Klaus is the Chief Executive Officer (CEO) of Uniper 

since April 2021. Prior to assuming this position, he was 

Chairman of the Supervisory Board of Uniper and a 

member of the Board of Directors of Fortum. In the years 

before, he held various senior executive positions, 

including CEO of the Encavis AG, board member of E.ON 

SE and CEO of E.ON Energie AG. 

ة  ات: المست   المهنية والخت 

كة    ماوباخ  ديتر -الوسالدكتور ك لشر التنفيذي  الرئيس  منذ    (Uniper)هو 

ي 2021أبريل 
اف فن نفس . وقبل تولي هذا المنصب كان رئيًسا لمجلس اإلشر

و  كة  إدارةالشر مجلس  ي 
فن السابقة، شغل  (Fortum)  عضًوا  السنوات  ي 

فن  .

ي  
كة العديد من المناصب التنفيذية العليا، بما فن    ذلك الرئيس التنفيذي لشر

(Encavis AG)وعضو مجلس إدارة ،   (E.ON SE)    كة والمدير التنفيذي لشر

(E.ON Energie AG).  

 

Qualifications:  

Dr. Klaus studied electrical engineering at the University 

of Wuppertal and received his doctorate in 1994. 

 : والشهادات  المؤهالت

ي دكتوراه  حائز عىل درجة ال  كالوسالدكتور  
جامعة    منالهندسة الكهربائية    فن

 . 1994عام  وبرتال
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Mr. Christopher Geoffrey Finlayson   السيد/ كريستوفر جيفري فيناليسون 

Career and experience: 

Mr. Christopher Geoffrey Finlayson is currently the 

Chairman of TGS ASA, a Norwegian geophysical company 

and a board member of Lloyds Register. He was formerly 

the Chairman of Siccar Point Energy and of Interoil 

Corporation. He is a former CEO of BG Group, following a 

33-year career with Shell.  

ات:  ة المهنية والخت   المست 

مجلس   / السيد   يشغل رئيس  منصب  حالًيا  فيناليسون  جيفري  كريستوفر 

يائية نرويجية(TGS ASA)إدارة  ن كة جيوفت  ي   ،، وهي شر
وعضو مجلس إدارة فن

(Lloyds Register)  .  كة  وقد إدارة شر رئيس مجلس  ا منصب 
ً
سابق شغل 

(Siccar Point Energy)    كة وهو الرئيس  (  Interoil Corporation)وشر

السا لمجموعة  التنفيذي  بعد  ( BG)بق  مع   33،  العمل  من    عاًما 

كة   (Shell).شر

  

Qualifications:  

Mr. Finlayson holds a bachelor’s degree in physics and 

geology from the University of Manchester, UK.  

 :والشهادات المؤهالت

ياءن فيناليسوالسيد/  ن ي الفت 
والجيولوجيا من   حائٌز عىل درجة البكالوريوس فن

، المملكة المتحدة.   جامعة مانشستر
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Mr. Mohamed Saad Omar Saad Almenhali  السيد/ محمد سعد عمر سعد المنهالي 

Career and experience: 

Mr. Mohamed Almenhali serves as Director Healthcare 

Budget and Performance at Department of Health. Prior 

to this role, he held managerial positions at Abu Dhabi 

Executive Office and Etihad Airways. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

انية وأداء  النصب مدير  م  سعد عمر سعد المنهالي   محمد   /يشغل السيد ن مت 

ي دائرة الصحة. قبل تول
يه هذا المنصب، شغل مناصب  الرعاية الصحية فن

ان.  ي واالتحاد للطت  ي المكتب التنفيذي إلمارة أبوظب 
 إدارية فن

  

Qualifications:  

Mr.  Almenhali holds a diploma in innovation from 

University of Cambridge and a bachelor’s degree in 

business administration in finance from Abu Dhabi 

University. 

 :والشهادات المؤهالت

عحاالمنهالي    / السيد  ودرجة  ئز  يدج  جامعة كامت  من  االبتكار  ي 
فن دبلوم  ىل 

ي إدارة األعمال 
. و البكالوريوس فن ي  التمويل من جامعة أبوظب 
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Mr. Ali Mohd Abdulla Ali AlJassim 

  

 

 

 السيد/ علي محمد عبد هللا علي الجاسم 

Career and experience: 

Mr. Ali AlJassim has more than 27 years of experience 

holding senior positions, establishing 

firms/departments/and new businesses both in public 

and private sectors and 10 years of experience in 

diversified industries such as energy, training, testing, 

transportation, infrastructures, engineering, oil & gas, 

contracts, and logistics. 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

ة    27الجاسم بأكت  من    محمد عبد هللا عىلي   يتمتع السيد عىلي  عاًما من الخت 

ي كل من
فن وأعمال جديدة  أقسام/  كات/  وإنشاء شر عليا،  مناصب  تولي  ي 

 فن

ي  
فن والخاص  العام  ن  والتدريب  قطاعات  القطاعي  الطاقة،  مثل  متنوعة 

والغاز،  و  والنفط  والهندسة،  التحتية،  والبنية  والنقل،  العقود و االختبار، 

 . والخدمات اللوجستية

  

Qualifications:  

Mr. Ali AlJassim holds a Ph.D. in Business Administration 

from University of Dubai, a Master’s in Business 

Management from American University in the Emirates 

and a Bachelor of Science in Civil Engineering from 

University of Arizona. 

 :والشهادات المؤهالت

،   / السيد  ي دن  جامعة  من  األعمال  إدارة  ي 
فن الدكتوراه  عىل  حاصل  الجاسم 

الو  إدار درجة  ي 
فن األمريكيةماجستت   الجامعة  من  األعمال  ي    ة 

اإلمارات،  فن

ي الهندسة المدنية من جامعة أريزونا. درجة الو 
 بكالوريوس فن
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Ms. Mariam Sari Fan Abdulla AlMehairbi  ي سيدة/ ال ب   مريم ساري عبد هللا المحت 

  

Career and experience: 

Ms. Mariam is an experienced information technology 

professional with over 10 years of experience in 

developing and managing complex business/IT projects 

across government sectors. She currently serves as 

business owner/ partner at Abu Dhabi Executive Council, 

a role she has held since 2018. 

Prior to this role, Ms. AlMehairbi has held a position at 

Abu Dhabi Water and Electricity Authority 

ات:  ة المهنية والخت   المست 

ي  مريم / السيدة ن  ي مجال تكنولوجيا ساري عبد هللا المحت 
ة فن هي خبت 

ة تزيد عن و المعلومات  ي مجال تطوير  10تتمتع بخت 
وإدارة سنوات فن

مشاريــــع أعمال تكنولوجيا المعلومات المعقدة عت  القطاعات الحكومية.  

يكو  ، وهو   لدى أعمال تعمل حالًيا كشر ي المجلس التنفيذي إلمارة أبوظب 

 . 2018ه منذ عام تالدور الذي شغل

 

المنصب،  و  هذا  ي    / السيدة  عملتقبل  ن  وكهرباء    لدى المحت  مياه  هيئة 

ي   . أبوظب 

  

Qualifications:  

Ms. AlMehairbi holds a certificate of Harvard Business 

Leadership (PLD) from Harvard Business School, a Master 

of Business Management from Zayed University, UAE, a 

Bachelor of Information Technology from Higher Colleges 

of Technology, UAE and a Higher Diploma of Business 

Information Technology (BETEC) from Nottingham 

University. 

 

 

 

 

 

 :والشهادات المؤهالت

ي حائزة عىل   ن  ي القيادة من  السيدة/ المحت 
كلية هارفارد لألعمال،  شهادة فن

ي إدارة األعمال من جامعة زايد، و درجة الو 
ي  درجة الماجستت  فن

بكالوريوس فن

ي تكنولوجيا    ات من كليات التقنية العليا،تكنولوجيا المعلوم 
ودبلوم عالي فن

 . "نوتنغهام"من جامعة   معلومات األعمال
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Ms. Lulwa Ali Mohammed Omar Al Aidarous 

 

 

 لولوة علي محمد عمر العيدروس  سيدة/ ال

Career and experience: 

Ms. Lulwa Al Aidarous serves as an advisor, 

corporate governance in ADNOC Group. She has 

more than 12 years of experience in strategic 

planning, corporate governance, stakeholder 

relations, and client services within the public and 

private sectors. 

Prior to her role in ADNOC Group, she has held 

various roles within the public and private sectors in 

the UAE. 

 

 المسيرة المهنية والخبرات: 

العيدروس كمستشارة لحوكمة    علي محمد عمر  لولوةلسيدة/  تعمل ا

عاًما من الخبرة    12الشركات في مجموعة "أدنوك"، ولديها أكثر من  

الدولي  والعالقات  الشركات  وحوكمة  االستراتيجي  التخطيط  ة  في 

 وخدمات العمالء في القطاعين العام والخاص.  

 

 

وقبل ذلك، شغلت عدة مناصب إدارية في القطاعين العام والخاص  

 ارات العربية المتحدة. في دولة اإلم

 

Qualifications:  

Ms. Aidarous holds an Advanced Certificate in 

Corporate Governance from Chartered Governance 

Institute UK & Ireland ICSA, Master of Arts in 

Diplomacy and International Affairs from   American 

University in the Emirates, a Bachelor of Media in 

Public Relations and Advertising Management from 

Zayed University and an executive certification in 

Business, International Relations and the Political 

Economy from London School of Economics and 

Political Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 : والشهادات  المؤهالت

على شهادة متقدمة في حوكمة الشركات من معهد  ئزة  العيدروس حا  /لسيدةا

وأيرلندا  ا المتحدة  المملكة  في  وICSAلحوكمة  ال،  فيدرجة    ماجستير 

درجة  الدبلوماسية والشؤون الدولية من الجامعة األمريكية في اإلمارات، و

اإلعالم  ال في  جامعة  وبكالوريوس  من  اإلعالنات  وإدارة  العامة  العالقات 

و زايد في  ،  تنفيذية  الدولية  إدارة  شهادة  والعالقات  واالقتصاد  األعمال 

 . السياسي من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
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Ms. Layla Mohamed Ghuloum Aldoubi AlMaazmi 

 
 
 
 
 
 
 

ي المازمي   السيدة/ ليل محمد غلوم الدوب 
 
 
 

Career and experience: 

Ms. Layla AlMaazmi currently serves as Digital Director – 

Defense & Security Vertical at e& Group. She has 

experience in strategic communications, government 

relations, project management and telecommunications. 

Prior to her role at e&, she worked with various 
government authorities within stakeholder and customer 
relationship departments. 

ات ة المهنية والخت   :المست 
 

ي المازمي حالًيا منصب المدير  تشغل السيدة/ ليىل محمد غلو  م الدون 
ي "مجموعة اتصاالت"   -الرقمي 

)اتصاالت(، ولديها  قطاع الدفاع واألمن فن
اتيجية والعالقات الحكومية وإدارة المشاريــــع  ي االتصاالت االستر

ة فن خت 
 واالتصاالت. 

 
ي وقبل عملها لدى "اتصاالت"، عملت مع العديد من الج

هات الحكومية فن
 .أصحاب المصلحة وعالقات العمالء مجال إدارة

 
 

Qualifications:  

Ms. AlMaazmi holds a bachelor’s degree in the 

International Relations from American University in the 

Emirates and a Higher Diploma in Business Information 

Technology from the High Colleges of Technology, 

Sharjah 

 :المؤهالت والشهادات
 

ي العالقات الدولية من السيدة/ المازمي حائزة عىل درجة 
البكالوريوس فن

ي اإلمارات، ودبلوم عالي بإدارة األعمال من كليات  
الجامعة األمريكية فن

ي الشارقة
 .التقنية العليا فن


