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1 Mr. Ahmed Yousef Abdulla Hussain Khouri أحمد یوسف عبدهللا حسین خوري/ السید  

 Mr. Ahmed Yousef Khoury is currently the Chief 

Executive Officer of Union Properties PJSC, with 

extensive experience in the field of investment, real 

estate development and management. In addition to his 

experience in facilities management, environmental 

management, hotel and hospitality sector. He holds a 

Master's degree in Financial Management Sciences from 

the University of East London in the United Kingdom. 

أحمد یوسف خوري حالیاً منصب الرئیس التنفیذي / السید یشغل
لشركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) ،حیث یتمیز بخبرتھ الواسعھ في 
مجال االستثمار وادارة وتطویر العقارات. باالضافة الى خبرتھ في 

نھ احیث إدارة المرافق واإلدارة البیئیة وقطاع الفنادق والضیافة. 
علوم اإلدارة المالیة من جامعة شھادة الماجیستیر في  حاصل على

 إیست لندن في المملكة المتحدة.

   

 Mr. Khoury holds several positions, for example:  منھا على سبیل المثال:مناصب عدة في السید/ خوري یعمل 

 • Deputy Chairman of OBN Holding • إدارة شركة مجلس  رئیس بئناOBN القابضة 

 • Board Member Blue Stone Investment •  لإلستثمارات داراه الحجر األزرقإعضو مجلس 

 • Member of the Emirates Business & Finance 

Association 

 عضو جمعیھ المال واألعمال االماراتیة •

   

2 Mr. Khalifa Hasan Ali Saleh Alhammadi السید/ خلیفة حسن على صالح الحمادي 

 Mr. Alhammadi is currently the Advisor to the Chairman 

in UPP Capital Investment, a subsidiary of Union 

Properties PJSC. Mr. Alhammadi has extensive 

experience in IT management, financial brokerage, 

investments, property management, operations 

management and contracts negotiation. He previously 

held high positions in different companies and in various 

sectors such as Armaam Real Estate Investment, Al 

Thurayya Insurance, Liechtensteinische Landesbank 

Group (UAE) Ltd, Maam Investment, Julius Baer Group, 

and Dana Middle East Investment. Mr. Alhammadi held 

the position of board member in Aman Insurance, Union 

Insurance (representative of Maam Investment), and 

Awtad PrJsc. Mr. Alhammadi holds a Master of Science 

in Strategic Business Information System from the 

University of Hertfordshire in the UK. 

الحمادي حالیا منصب مستشار الرئیس في شركة خلیفة  /یشغل السید
تحاد اإل ، وھي شركة تابعة لشركةلإلستثماراتیو بي بي كابیتال 

الحمادي بخبرة واسعة في إدارة تقنیة  /یتمتع السید .العقاریة ش.م.ع
المعلومات والوساطة المالیة واالستثمارات وإدارة العقارات وإدارة 
العملیات والتفاوض على العقود. وقد شغل سابقاً مناصب رفیعة في 

شركة أرمام كابیتال وضمن قطاعات عدیدة منھا شركات مختلفة 
 مجموعة، و، وشركة الثریا للتأمینات العقاریةلالستثمار

بنك (اإلمارات) المحدودة، وشركة مام  الندس شلیختنشتاینی
، وشركة دانة میدل إیست جولیوس بایرمجموعة ، ولإلستثمارات

ارة عضو مجلس إدمنصب وقد شغل السید/ الحمادي سابقا . لإلستثمار
كل من شركة أمان للتأمین، شركة اإلتحاد للتأمین (ممثال عن مام في 

الحمادي درجة  /یحمل السید وشركة أوتاد ش.م.خ.لإلستثمارات)، 
الماجستیر في العلوم في نظام المعلومات التجاریة االستراتیجیة من 

 جامعة ھیرتفوردشایر في المملكة المتحدة.

   

3 Mr. Sameh Abdulla Jamaa Karam Alqubaisi السید/ سامح عبدهللا جمعة كرم القبیسي  

 Sameh, although well familiar with Finance House since 

inception, joined FH Group as Group Head of Wholesale 

Business in April 2017. This was after a two and half 

years stint in Asia as CEO Hong Kong Branch and 

Managing Director Wholesale Banking North East Asia. 

He has successfully managed the branch reposition itself 

to be aligned with Groups overall wholesale strategy. 

Previous to that Sameh was with NBAD’s Risk 

Management team undertaking various roles and 

responsibilities including credit and over sight of the 

banks vulnerable portfolio. In addition to his role he is 

also a guest member on the Group ALCO, the various 

country ALCOs, and Group Risk Management 

Committee.  

امح سالسید/ نضم إعلى الرغم من معرفتھ دار التمویل منذ اإلنشاء، 
إلى مجموعة شركات دار التمویل كرئیس للمجموعة في قسم  

. وكان ذلك بعد عامین ونصف 2017االعمال التجاریة في أبریل 
من استالمھ منصب المدیر التنفیذي  في آسیا، فرع ھونغ كونغ، 
وكونھ عضو منتدب للخدمات المصرفیة للشركات في شمال شرق 

بیع فسھ تماشیاً مع إستراتیجیة الآسیا. نجح في إدارة تغییر الفرع بن
ق سامح یعمل مع فریالسید/ بالجملة الشاملة للمجموع. وقبل ذلك كان 

إدارة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني ویقوم بأدوار ومسؤولیات 
مختلفة بما في ذلك االئتمان والمحفظة للبنوك المعرضة للمخاطر. 

 ً عضو ضیف في  باإلضافة إلى منصبھ ودوره الفعال، فإنھ أیضا
ولجنة إدارة المخاطر  ، ALCOsومختلفة  ، ALCOمجموعة 

 بالمجموعة.
 

   

 Previous to this role, Sameh was Managing Director – 

Global Markets Sales. In 2017 he was mandated to build 

سامح المدیر العام في قسم مبیعات السید/ وقبل ھذا المنصب، كان 
تم تكلیفھ بتطویر قوة المبیعات لبنك  2017األسواق العالمیة. في عام 
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the sales force for NBAD. Undergoing the buildup during 

the financial crises, Sameh still succeeded in establishing 

a very profitable and sustainable platform for the bank 

as well as being instrumental in building the Bank’s sales 

force long term strategy. As a result, NBAD GM sales has 

a global coverage and a much wider product coverage 

range including derivatives, FX, rates, commodities and 

credit. Sameh was also the pioneer of NBAD’s e-

commerce platforms, NBAD Global Market Forum today 

known as one of the most prestigious forums worldwide, 

and the Risk Solution Business within the bank. 

أبوظبي الوطني. ومع استمرار النمو خالل األزمات المالیة، نجح 
سامح في تأسیس منصة مربحة ومستدامة للبنك، فضالً عن كونھ 
عضواً فعاالً في بناء استراتیجیة البنك طویلة المدى لقوة المبیعات. 
ونتیجة لذلك، تتمتع مبیعات جنرال موتورز في بنك أبوظبي الوطني 

موعة أوسع من منتجات التغطیة تشمل المشتقات بتغطیة عالمیة ومج
المالیة والعمالت األجنبیة وأسعار السلع واالئتمان. كما كان سامح 
رائداً في منصات التجارة االلكترونیة في بنك أبوظبي الوطني، حیث 

كأحد   NBAD Global Market Forumیُعرف الیوم باسم 
 Riskلول المخاطرالمحافل المرموقة في جمیع أنحاء العالم، وح

Solution Business  .ضمن البنك 

   

 Prior to this post, He was Head of Corporate Finance and 

Business Development at NBAD. In this capacity, he 

originated and managed the distribution of various 

NBAD landmark transactions, products and debt issues 

(equity funds, fund of funds, private equity), bonds, 

Sukuk, and alternative investment), making him a MENA 

region expert in this field. Sameh Al Qubaisi was 

previously, Associate Director of Global Investor Sales at 

Standard Chartered Bank (Middle East), where he 

worked in Global Markets Middle East and Pakistan 

(MEPA). Sameh hold a B.A. Degree in International 

Relations and two minors in Political Science and 

Economics from Cornel Campus, Rollins College, FL, USA. 

رئیس قسم تمویل الشركات سامح السید/ قبل ھذا المنصب، كان 
وتطویر األعمال في بنك أبوظبي الوطني. وبھذه الصفة ، قام بتأسیس 
وإدارة العدید من معامالت بنك أبوظبي الوطني األساسیة، ومنتجاتھ، 
وقضایا الدیون (صنادیق األسھم ، صنادیق األموال ، األسھم 

ا ا ممالخاصة)، السندات، الصكوك، واالستثمارات البدیلة، وغیرھ
جعلھ خبیراً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھذا المجال. 

سامح القبیسي سابقاً، المدیر المشارك لمبیعات المستثمرین السید/ كان 
العالمیین في بنك ستاندرد تشارترد (الشرق األوسط)، حیث عمل في 

السید/ ). MEPAاألسواق العالمیة في الشرق األوسط وباكستان (
حاصل على شھادة بكالوریوس في العالقات الدولیة مع  سامح

تخصص في العلوم السیاسیة و آخر في االقتصاد من جامعة كورنیل، 
 كلیة رولنز، في والیة فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة.

    

4 Ms. Amna Hasan Ali Saleh Alhammadi representing 

NBB Capital Investment LLC  

ال ابیتان بي بي كممثلة عن آمنة حسن على صالح الحمادي  اآلنسة/
  لالستثمار ذ.م.م

 Ms. Amna Alhammadi has a three-year experience in 

Etihad Airways and is currently working as procurement 

and supply manager. Ms. Alhammadi holds a BA of 

International Studies from Zayed University. 

لمدة تزید عن طیران اإلتحاد خبرة في اآلنسة/ آمنة الحمادي لدى 
كمدیرة قسم المشتریات واإلمدادات. ثالث سنوات وھي تعمل حالیاً 

 العالقات الدولیة درجة البكالوریوس فياآلنسة/ آمنة الحمادي تحمل 
  من جامعة زاید.

 


