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 القاسم  هللا عبد  فهد    / األستاذ

 األمناء  مجلس رئيس

 فطاني خالد  وليد  األستاذ/

 األمناء مجلس رئيس نائب

 رحيمي  نور  محمد  هللا عبد  املهندس/

 املالي(  )املشرف  األمناء مجلس عضو 

   :الحالية الوظيفة

  بمجموعة  املراجعة لجنة  ورئيس  اإلدارة مجلس عضو

  لالستشارات أموال شركة  إدارة مجلس رئيس صافوال،

  اتحاد شركة في التنفيذي اإلدارة  مجلس عضو املالية،

 . لالستثمار القابضة الراجحي

  إدارة مجلس رئيس نائب  صافوال. ملجموعة  التنفيذي الرئيس

  األغذية وشركة  للتجزئة  بنده وشركة  لألغذية صافوال شركة

  عافية وشركة للسكر   املتحدة والشركة الكبير"  " املتنوعة

 كنان  وشركة املراعي شركة  إدارة  مجلس وعضو العاملية

 .  العقاري  للتطوير 

 .متقاعد حكومي مسؤول 

 

   السابقة: الوظائف

 املدير  املالية،  لالستشارات  أموال  لشركة  التنفيذي  الرئيس

  شركة   في  املسئول   الشريك  التجارية،  العثيم  ملجموعة   العام

 .دله ملستشفى  التنفيذي املدير  العاملية، جي  ام بي كي

  كما  كابيتال، الفرنس ي السعودي لشركة  تنفيذيال الرئيس

 واالستثمارات املال  أسواق ومستشار الخزينة  عام  مدير  عمل

  جميل.  اللطيف عبد ملجموعة  التنفيذي الرئيس لدى

  اململكة  في دويتشه  لبنك عام  كمدير   عمل ذلك إلى باإلضافة

  البنك مع العملية مسيرته بدأ  وقد السعودية.  العربية

 مدير  منصب شغل حيث م  ١٩٩٤  عام في الفرنس ي السعودي

  ملتابعة  تنفيذية لجان   عدة في وعمل للبنك، الخزينة  عام

 للمجموعة.  الخزينة  استراتيجية  وتطوير 

  ملجموعة التنفيذي والرئيس املنتدب العضو

 الهيئة رئيس  م، 2016  -م2015 عام صافوال

 م(،2011 - م2003) املدني  للطيران  العامة

 الصناعية التنمية صندوق  عام مدير  مساعد

 (.  م 2003)حتى م1998

   املؤهالت:

 امللك  )جامعة  محاسبة،  تخصص  إدارية  علوم  بكالوريوس

 .اكسفورد( )جامعة والقيادة  اإلدارة  وبرنامج سعود(

  والية   جامعة  من  املحاسبة  في  العلوم   بكالوريوس   شهادة

 كاليفورنيا.

  جامعة  من امليكانيكية الهندسة في بكالوريوس 

  العربية اململكة واملعادن، للبترول  فهد امللك

  تشيس بنك االئتمان  وبرنامج السعودية،

  من عدد في شارك كما مورغان، بي جي مانهاتن

 املختلفة. القيادة برامج

   الخبرات: 

  مؤسسة   –   تنفيذية   إدارة  ومراجعة،  وإدارية   مالية  استشارات

  تنفيذية،   إدارة  وجملة  وتجزئة  تجارة  –  تنفيذية  إدارة  صحية

  من   عدد  ولجان   إدارة  مجالس  في  عضويته  الى  باإلضافة

 . الشركات

   ٢٦  عن  تزيد  خبرة  له
 
 واالستثماري،  املصرفي  العمل  في  عاما

  في   واسعة  خبرات  اكتساب  املهنية  مسيرته  له  أتاحت  حيث

  الخدمات   وقطاع  األعمال  قطاعات  من  متنوعة  مجموعة

 املالية.

  والتمويل  واإلدارة  القيادة في واسعة  خبرات له

  تقلد الهيكلة،  وإعادة االستراتيجي والتخطيط

 
 
 القطاعين  في الهامة اإلدارية املناصب من عددا

  مجالس  في لعضويته باإلضافة  والخاص، العام

 .الشركات من عدد إدارات
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 الغريري  عبدهللا وليد  األستاذ/

 األمناء  مجلس عضو 

 حموه  طلعت ندر ب الدكتور/

   األمناء مجلس عضو 

  الحالية:الوظيفة 

التنفيذي مجلسو   الرئيس  اللجنةو   إدارة  عضو    الشركة -  التنفيذية  عضو 

لخدماتا الطاقة،  لوطنية  اللجنة  كفاءة  موطن -سابك  (االستشارية  )عضو 

  )االبتكار

 . لتجزئةلشركة بنده لالرئيس التنفيذي 

 

  الوظائف السابقة:

 البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة( كفاءة لتطوير قطاع خدمات الرئيس نائب

 محلل مالي  أرامكو السعودية، -العاملية واملحلية األسهم وحدة رئيس الطاقة،

 .السعودية أرامكو -أول 

الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، املشرف العام على الشئون العامة بوزارة 

 الصحة. 

 

  املؤهالت:

إسبانيا.  (  ( Business School ESADE إسآدي  من جامعة  لإدارة أعما  ماجستير

الواليات املتحدة  Virginia Tech) )فيرجينيا تيك  من جامعة  مالية  سبكالوريو 

 .األمريكية

 بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية. 

 

  الخبرات: 

التحليل  األعمال  إدارة استراتيجية،  خطط  تطوير  تغيير املالي،  إدارة   ،  

 .من اللجان  عدد في ياتإلى عضو باإلضافة ، املؤسسية ، الكفاءةاملنظومات

يقارب   ملا  تمتد  واسعة  خبرة  الدوائية   30له  والصناعات  التجزئة  قطاع  في   
 
عاما

القطاعين الخاص والعام. كما  ناصب اإلدارية في  والغذائية، كما تقلد العديد من امل

 يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.

 

 

 


