
 

 اآلنسة نجالء المدفع
 عضو مجلس إدارة

 
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة التدقیقلجنة  رئیسة
 لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة في عضو

  سنوات 3لعضویة مدتھا  2015أعید انتخابھا عام  
 

تتولى  اآلنسة نجالء المدفع منصب المدیر العام لمركز الشارقة لریادة األعمال (شراع)، وھو كیان حكومي یھدف إلى تأسیس بیئة جاذبة 
لریادة األعمال في الشارقة، وتوفیر منصة للتطور والنجاح ألصحاب األعمال. كما أسست نجالء "خیارات"، وھي منظمة اجتماعیة تمكن 

 تي من اتخاذ القرارات الوظیفیة الواعیة وتساعدھم على تحقیق النجاح في القطاع الخاص. الشباب االمارا
شغلت سابقاً منصب مدیر أول في صندوق خلیفة لتطویر المشاریع حیث قادت فریق عمل مؤلف من مستشارین في مجال األعمال وقامت 

بدءاً من تقدیم المشورة ألصحاب المشاریع إلى تقییم خطط األعمال باإلشراف علیھم في مختلف مراحل عملیة الفحص والعنایة الواجبة، 
 واختیار المشاریع المستحقة لفرص التمویل. كما تّولت مھام تتعلق بتصمیم وقیادة العدید من المبادرات ذات الصلة بالشباب مثل مبادرة (

 صندوق خلیفة ) سلسلة أصحاب األعمال الصاعدین .
 

صندوق خلیفة، عملت االنسة نجالء المدفع في منصب شریك أول في شركة ماكنزي آند كومباني في نیویورك  قبل التحاقھا بمنصبھا في
حیث أشرفت على مجموعة من المشاریع في المجال االستراتیجي الخاص بعمالء قطاع المؤسسات المالیة. تتضمن خبرتھا المھنیة أیضاً 

 شل.أدواراً في شركة برایس ووتر ھاوس كوبرز وشركة 
 

اآلنسة نجالء المدفع حاصلة على البكالوریوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة باث في المملكة المتحدة، وماجستیر في إدارة األعمال من 
 جامعة ستانفورد.

 
 مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:

 نائب الرئیس وعضو مجلس إدارة القیادات العربیة الشابة، االمارات  •
 

 نجالء المدفع المناصب اإلداریة التالیة: كما تشغل اآلنسة
 عضو زمیل في معھد أسبن لمبادرة الریادة في الشرق األوسط •
 عضو في معھد أسبن لشبكة الریادة العالمیة •

 



Ms. Najla Al Midfa 

DIRECTOR 

Chairperson - Board Audit Committee 

Member – Board Risk Committee 

Re-elected to the Board in 2015 for a term of 3 years 

Ms. Al Midfa is the General Manager of Sharjah Entrepreneurship Center (Sheraa), a government entity 

that aims to nurture a vibrant startup ecosystem in Sharjah, and provide entrepreneurs with a 

launchpad for success. She is also the founder of Khayarat, a social enterprise that enables young 

Emiratis to make informed career choices and achieve success in the private sector.  

In her previous role, as Senior Manager at the Khalifa Fund for Enterprise Development, Ms. Al Midfa led 

a team of business counselors through the due diligence process: counseling entrepreneurs, evaluating 

business plans, and selecting ventures for financing. Prior to joining Khalifa Fund, Ms. Al Midfa was a 

senior associate at McKinsey and Company‘s New York office, where she worked on a range of strategy-

related projects, primarily serving clients across the financial institutions sector. Her previous work 

experience also includes roles within PricewaterhouseCoopers and Shell. 

Ms. Al Midfa holds a Bachelor of Science with honors from the University of Bath in the UK, and an MBA 

from Stanford University. 

External Board Appointments: 

• Vice-Chairperson and Board Member – Young Arab Leaders (UAE Chapter) 

Other External Appointments: 

• Fellow – The Aspen Institute’s Middle East Leadership Initiative 

• Member – The Aspen Institute’s Global Leadership Network 

 


