
              عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس/ األستاذ
 

 المؤهالت العلمية:

 .1986الواليات المتحدة األمريكية عام  –ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو  -

، مع مرتبة الشرف  1979العربية السعودية عام  المملكة –بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة  -

 األولى.

 

 :الشركات التي يشارك في مجالس إداراتها )الشركات المساهمة والخاصة(

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيح والمكافآت ورئيس لجنة االلتزام والحوكمة ببنك البالد )شركة مساهمة  -

 للجنة األلتزام والحوكمة. 2015لترشيح ويونيه م المجلس ولجنة ا2010عامة( ، منذ أبريل 

إلى  2010كان عضوًا بمجلس إدارة شركة سدكو كابيتال )شركة خاصة مرخصة من هيئة سوق المال( منذ أبريل  -

ولكنه أستمر فيها عضوًا بلجنة المراجعة ولجنة المخاطر  2011وأستقال من هذا المنصب بنهاية العام  2011ديسمبر 

 وحتى اآلن. 2010نذ أبريل واأللتزام ، م

 م.2008عضو مجلس المديرين  في شركة أسواق البحر األحمر المحدودة )شركة خاصة( ، منذ يناير  -

وأصبح رئيسًا للمجلس  2011عضو مجلس المديرين بشركة ديار الخيال للتطوير العقاري )شركة خاصة( ، منذ مارس  -

 %.8ركة بحصة وحتى اآلن ، كما أنه شريك بالش  2013في فبراير 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بستوسيد بنك )بنك تونسي مملوك لوزارة المالية السعودية والحكومة  -

 م.2012التونسية( منذ سبتمبر 

 م.2012عضو مجلس إدارة بشركة أركوما )شركة خاصة( ، منذ أكتوبر  -

 %.5وشريك بنسبة  2016عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بشركة المزن الوطنية المحدودة منذ فبراير  -

 

 :الخبرات العملية ومجال األعمال

، تقلد خاللها العديد من 2007إلى العام  1980سنة في البنك األهلي التجاري ، من العام  28أمضى قرابة  -

المناصب القيادية كان أبرزها مديرًا إلدارة المخاطر بفروعها الثالثة )مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات( 

بالسوق. وكان خالل تلك الفترة عضوًا في العديد من لجان  وأخرها رئيسًا لقطاع الشركات بكافة شرائح الشركات

اإلدارة العليا بالبنك مثل لجنة التسليف، لجنة إدارة المخاطر، لجنة األصول والخصوم، اللجنة العليا للموارد البشرية 

 ولجنة األستراتيجية.

 2007دكو( ، من منتصف العام أمضى قرابة ثالثة سنوات مع الشركة السعودية لألقتصاد والتنمية المحدودة )س -

 ، عضوًا منتدبًا لألستثمارت العقارية وعضوًا في اللجنة التنفيذية ولجنة األستراتيجية. 2010إلى بداية العام 

 


