األستاذ  /عبد الرحمن محمد رمزي عداس

أ .وليد خالد فطاني

األستاذ  /فهد عبد للا القاسم

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

الوظيفة الحالية:
عضو مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات واملكافآت بمجموعة الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال .نائب رئيس مجلس إدارة عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة
بمجموعة صافوال ،رئيس مجلس إدارة شركة

صافوال ،وعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

شركة صافوال لألغذية وشركة بنده للتجزئة وشركة األغذية

وعضو لجنة املراجعة في بنك اإلنماء ،رئيس مجلس املديرين

املتنوعة " الكبير" والشركة املتحدة للسكر وشركة عافية

أموال لالستشارات املالية ،عضو مجلس

بشركة ديار الخيال للتطوير العقاري ،رئيس مجلس اإلدارة

العاملية وعضو مجلس إدارة شركة املراعي وشركة كنان

اإلدارة التنفيذي في شركة اتحاد الراجحي

وعضو لجنة املخاطر بالبنك التونس ي السعودي ،عضو

للتطوير العقاري

القابضة لالستثمار.

مجلس اإلدارة بشركة الربيع السعودية لألغذية ،عضو
مجلس اإلدارة بصندوق البيئة ورئيس لجنة االستثمار ،عضو
لجنة املخاطر بشركة الخدمات األرضية ،عضو لجنة املخاطر
واالمتثال بالهيئة العامة للزكاة والدخل ،وعضو لجنة
االستثمار ولجنة القروض بصندوق التنمية الزراعية.
الوظائف السابقة:
 28عام في البنك األهلي التجاري ،تقلد خاللها العديد من الرئيس تنفيذي لشركة السعودي الفرنس ي كابيتال ،كما

الرئيس التنفيذي لشركة أموال لالستشارات

املناصب القيادية ،كما له خبرة قرابة ثالثة سنوات مع عمل مدير عام الخزينة ومستشار أسواق املال واالستثمارات

املالية ،املدير العام ملجموعة العثيم التجارية،

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية املحدودة (سدكو) ،لدى الرئيس التنفيذي ملجموعة عبد اللطيف جميل.

الشريك املسئول في شركة كي بي ام جي العاملية،

عضوا منتدبا لالستثمارات العقارية وعضوا في اللجنة باإلضافة إلى ذلك عمل كمدير عام لبنك دويتشه في اململكة

املدير التنفيذي ملستشفى دله.

التنفيذية ولجنة االستراتيجية.

العربية السعودية .وقد بدأ مسيرته العملية مع البنك
السعودي الفرنس ي في عام  ١٩٩٤م حيث شغل منصب مدير
عام الخزينة للبنك ،وعمل في عدة لجان تنفيذية ملتابعة
وتطوير استراتيجية الخزينة للمجموعة.

املؤهالت:
ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر شهادة بكالوريوس العلوم في املحاسبة من جامعة والية بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة،
بوالية كولورادو – الواليات املتحدة األمريكية ،وبكالوريوس كاليفورنيا.

(جامعة امللك سعود) وبرنامج اإلدارة والقيادة

إدارة أعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة ،اململكة

(جامعة اكسفورد).

العربية السعودية ،مع مرتبة الشرف األولى.
الخبرات:
خبرة واسعة في مجال البنوك وإدارة املخاطر واإلدارة له خبرة تزيد عن  ٢٦عاما في العمل املصرفي واالستثماري ،استشارات مالية وإدارية ومراجعة ،إدارة
االستراتيجية واالستثمار.

حيث أتاحت له مسيرته املهنية اكتساب خبرات واسعة في تنفيذية – مؤسسة صحية إدارة تنفيذية –
مجموعة متنوعة من قطاعات األعمال وقطاع الخدمات تجارة وتجزئة وجملة إدارة تنفيذية ،باإلضافة
املالية.

الى عضويته في مجالس إدارة ولجان عدد من
الشركات.
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املهندس /أنيس أحمد مؤمنه

املهندس /عبد للا محمد نور رحيمي

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء (املشرف املالي)

الوظيفة الحالية:
الرئيس التنفيذ السابق ملجموعة صافوال (حتى  31ديسمبر 2020م) ويتقلد عضوية مسؤول حكومي متقاعد.
مجلس إدارة عدد من الشركات منها :البنك األهلي التجاري وشركة مستشفى الدكتور
سليمان فقيه وشركة هرفي وشركة مدينة املعرفة وجامعة عفت.
الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال (حتى  31ديسمبر 2020م ) ،الرئيس التنفيذي العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال 2015م2016 -م) ،رئيس
ملجموعة سدكو القابضة ،كما عمل مع مجموعة سامبا املالية حيث شغل عدة مناصب الهيئة العامة للطيران املدني (2003م2011 -م) ،مساعد مدير عام صندوق
منها املدير العام وكبير مسؤولي االئتمان .باإلضافة إلى ذلك ،عمل في شركة بروكتر أند التنمية الصناعية 1998م (حتى 2003م ).
غامبل .كما سبق ان تقلد مناصب وعضويات في عدد من مجالس اإلدارات للشركات مثل:
نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بنده
للتجزئة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة األغذية املتنوعة " الكبير" ونائب رئيس مجلس
إدارة الشركة املتحدة للسكر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العاملية وعضو
مجلس إدارة شركة املراعي (وجميعها حتى  31ديسمبر 2020م ).
املؤهالت:
شهادة ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس العلوم في بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،
الهندسة املدنية مع مرتبة الشرف ،كالهما من جامعة جورج واشنطن  -الواليات املتحدة .اململكة العربية السعودية ،وبرنامج االئتمان بنك تشيس مانهاتن جي بي مورغان،
كما شارك في عدد من برامج القيادة املختلفة.
الخبرات:
له خبرة تمتد ألكثر من  35عاما في القطاع الخاص وقطاع الخدمات املالية ،حيث أتاحت خبرات واسعة في القيادة واإلدارة والتمويل والتخطيط االستراتيجي وإعادة
له مسيرته املهنية اكتساب خبرات في مجموعة متنوعة من قطاعات األعمال ،بما في ذلك الهيكلة ،تقلد عددا من املناصب اإلدارية الهامة في القطاعين العام والخاص،
االستثمارات والتجزئة والصناعة والتطوير العقاري.

باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات
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