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 املؤهالت العلمية

 .6891الواليات املتحدة األمريكية عام  –ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو  -

 ، مع مرتبة الشرف األولى. 6898اململكة العربية السعودية عام  –بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة  -

 

 الشركات التي يشارك في مجالس إداراتها )الشركات املساهمة والخاصة(

ببنك البالد )شركة  عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت ورئيس لجنة املخاطر وااللتزام -

 م.0262أبريل  مساهمة عامة( ، منذ

عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة املراجعة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت بمجموعة السريع التجارية الصناعية )شركة  -

 م.0262مساهمة عامة( ، منذ مايو 

 ملجلس املديرين بشركة كيبل النمو للتطوير املحدودة )شركة مشتركة خاصة سعودية سنغافورية( ، منذ العام  -
ً
 م.0229رئيسا

 بمجلس إدارة شركة سدكو كابيتال )شركة خاصة مرخصة من هيئة سوق املال( منذ أبريل  -
ً
 0266إلى ديسمبر  0262كان عضوا

 بلجنة املراجعة ولجنة املخاطر والتطبيقات، منذ أبريل  0266وأستقال من هذا املنصب بنهاية العام 
ً
ولكنه أستمر فيها عضوا

 وحتى اآلن. 0262

 م.0229املديرين  في شركة أسواق البحر األحمر املحدودة )شركة خاصة( ، منذ يناير عضو مجلس  -

 للمجلس في فبراير وأص 0266)شركة خاصة( ، منذ مارس  عضو مجلس املديرين بشركة ديار الخيال للتطوير العقاري  -
ً
بح رئيسا

 %.9، كما أنه شريك بالشركة بحصة 0262

شركة أستثمارية خاصة ) االستثماري وعضو لجنة املراجعة ببنك كونتام  وااللتزامطر عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املخا -

 م.0260، منذ يناير  دبي(مرخصة من هيئة سوق املال ب

 م.0260عضو مجلس إدارة بمجموعة عبدالعزيز الصغير القابضة منذ أبريل  -

ارة املالية السعودية والحكومة التونسية( منذ عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املخاطر بستوسيد بنك )بنك تونس ي مملوك لوز  -

 م.0260سبتمبر 

 م.0260عضو مجلس إدارة بشركة أركوما )شركة خاصة( ، منذ أكتوبر  -

 

 الخبرات العملية ومجال األعمال

 لتقديم االستشارات املالية، اإلدارية وإدارة املخاطر ، منذ أبريل  -
ً
 خاصا

ً
 مكتبا

ً
 م.0262لديه حاليا

، تقلد خاللها العديد من املناصب القيادية كان 0229إلى العام  6892سنة في البنك األهلي التجاري ، من العام  09أمض ى قرابة  -

 لقطاع الشركات 
ً
 إلدارة املخاطر بفروعها الثالثة )مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، ومخاطر العمليات( وأخرها رئيسا

ً
أبرزها مديرا

 في العديد من لجان اإلدارة العليا بالبنك مثل لجنة التسليف، لجنة بكافة شرائح الشركات بالسوق. وكا
ً
ن خالل تلك الفترة عضوا

 .إدارة املخاطر، لجنة األصول والخصوم، اللجنة العليا للموارد البشرية ولجنة األستراتيجية

إلى بداية  0229( ، من منتصف العام أمض ى قرابة ثالثة سنوات مع الشركة السعودية لألقتصاد والتنمية املحدودة )سدكو -

 في اللجنة التنفيذية ولجنة األستراتيجية. 0262العام 
ً
 لألستثمارت العقارية وعضوا

ً
 منتدبا

ً
 ، عضوا


