
ا�نسة نجالء المدفع

 عضو مجلس إدارة

رئيسة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ا�دارة

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس ا�دارة

أعيد انتخابها عام  2018 لعضوية مدتها 3 سنوات
 

 تشغل نجالء المدفع منصب المدير التنفيذي لـمركز الشارقة لريادة ا�عمال (شراع)، وهي جهة حكومية تهدف
 إلى تطوير منظومة ريادة ا�عمال في الشارقة، ودعم رواد ا�عمال لتأسيس وتطوير لشركات الناشئة المبتكرة التي

من شأنها المساهمة في نمو اقتصاد المنطقة.

 تأسس مركز "شراع" في شهر يناير 2016 تحت رئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وعمل على إرساء
 دعائم منظومة المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة. ومنذ انطالقة المركز، ساهمت المدفع في بلورة رؤيته
مع شراكة  عالقات  وإبرام  العالية،  المهارات  ذوي  من  فريق  وبناء  متميز،  استشاري  مجلس  تشكيل   عبر 

الشركات المهمة في المنظومة لدعم المشاريع الناشئة.

 واليوم، يضم مجتمع "شراع" أكثر من 7 آالف من رواد ا�عمال والمعنيين بقطاع ريادة ا�عمال. ويقدم المركز
 مبادرة "مسّرع ا�عمال"، وهي عبارة عن برنامج متكامل لدعم المشاريع الناشئة يبدأ من بلورة فكرتها، ومن

 ثم دعمها وحضانتها، وصوالً إلى تسريع وتيرة تطورها ونموها. وقام شراع بمساعدة أكثر من 300 منتسب

 للمركز على دراسة أفكارهم وقام بتخريج 70 شركة ناشئة حتى ا�ن من برامج المركز. وبعد جمع ما يزيد عن

91 ماليين دوالر من  41 ماليين دوالر من االستثمارات التأسيسية، كسبت هذه الشركات الناشئة أكثر من 
المبيعات.

 وتم افتتاح مركز "شراع" ا�ول في حرم الجامعة ا�ميركية في الشارقة في أكتوبر 2016، وتم افتتاح المركز

"مجمع "شراع" في  �فتتاح حرم  حالي¾  التخطيط  يجري  2018. كما  الشارقة في سبتمبر  جامعة   الثاني في 
 الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وا�بتكار" ليكون بمثابة مقر له يجمع أبرز الالعبين في المنظومة تحت سقف

واحد.



 وفي عام 2017، أشرفت المدفع على إقامة "مهرجان الشارقة لريادة ا�عمال". وهو حدث سنوي يجمع أكثر من
 ألفي شخصية من رواد ا�عمال، والمستثمرين، والمستشارين، وداعمي منظومة ريادة ا�عمال، وذلك للتأكيد

على أهمية ريادة ا�عمال وحفز المزيد من االبتكار.

 أسست المدفع أيض¾ شركة "خيارات" التي تمكن الشباب ا�ماراتي ذو ا�مكانات المتميزة من اختيار مسارهم
 المهني بشكٍل مدروس، وتساعدهم على تحقيق النجاح في القطاع الخاص. ويضم مجتمع الشركة أكثر من

 ألف شاب إماراتي، مع إتاحة ما يزيد على 70 فرصة عمل في عدد من الشركات الدولية الخاصة. وهي تشكل
بذلك منصًة تحفز الجيل المقبل من ا�ماراتيين على االرتقاء بمستوى طموحاتهم وتوظيف كامل إمكاناتهم.

المشاريع"، حيث ا�عمال في "صندوق خليفة لتطوير  ريادة  أول لتطوير  المدفع سابق¾ منصب مدير   شغلت 
 قادت فريق¾ من االستشاريين بمجال ا�عمال �جراء عملية تقييم دقيقة الختيار المشاريع المستحقة للتمويل.
كما تولت أيض¾ تأسيس وإدارة فرع الصندوق في شمال ا�مارات، والذي يشمل إمارات عجمان، ودبي، والشارقة.

 وقبل انضمامها إلى "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، شغلت المدفع منصب شريك أول في مكتب شركة
 "ماكينزي آند كومباني" في نيويورك، حيث عملت على خدمة العمالء من قطاع المؤسسات المالية. وتشمل

خبرتها المهنية أيض¾ العمل في شركتي "برايس ووترهاوس كوبرز" و"شل".

 وتشغل المدفع عضوية مجلس إدارة "البنك العربي المتحد"، حيث تترأس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس
 ا�دارة وكذلك عضوية لجنة المخاطر. كما أنها نائب رئيس "مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة"،
إدارة في  الماجستير  المدفع شهادة  وتحمل  آسبن.  لمعهد  ا�وسط  الشرق  القيادة في  مبادرة   وزميلة في 

ا�عمال من جامعة ستانفورد.
   


