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 املؤهالت العلمية
 م.1891جامعة امللك سعود  –كلية العلوم اإلدارية  –تخصص إدارة أعمال   - درجة البكالوريوس -

 .م1891دبلوم الرقابة املالية من معهد اإلدارة العامة بالرياض ملدة سنتين بتقدير ممتاز  -

 دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة املالية. -

 األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية. –دبلوم االئتمان املصرفي  -

 حضور العديد من الدورات املتخصصة واملؤتمرات داخل اململكة وخارجها. -

 

 السيرة العملية
 م وحتى اآلن رئيس مركز الثريا لالستشارات املالية.11/11/3111من  -

 م  املدير العام للمجموعة املالية ملصرف الراجحي.11/13/3113م وحتى 11/11/1883من  -

 م  مدير  إقليمي ملصرف الراجحي للمنطقة الوسطى.1883وحتى  1891من  -

 م مراقب مالي ملدة سنتين بوزارة املالية واالقتصاد الوطني كممثل مالي في العديد من الوزارات.1891وحتى  1891من  -

 

 زاتاإلنجا
 املساهمة املباشرة في تحويل املصرف ليصبح احد البنوك الرئيسية في اململكة. -

 املساهمة املباشرة في انتشار فروع املصرف وتعدد وتطور املنتجات والخدمات املصرفية التي يقدمها املصرف لعمالئه. -

 يمي للمنطقة الوسطى.تنمية ودائع الحسابات الجارية بمعدالت مرتفعة جدا خالل فترة العمل كمدير اقل -

 تمثيل املصرف في التفاوض بقضايا تبلغ مئات املاليين انتهت بتحصيل املبالغ أو جدولتها. -

 االشتراك في تحكيم عدد من القضايا كمحكم. -

 

 الزماالت والعضوية املهنية
 .محاسب قانوني معتمد باململكة العربية السعودية -

 .مكتب خاص وشريك في شركة مراجعة ومحاسبة ملدة ثمان سنوات تقريباممارسة مهنة املحاسبة واملراجعة من خالل  -

 .عضو أساس بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -

 م.3113حتي1883عضو مجلس األمناء لهيئة املحاسبة واملراجعة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية من -

 .مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة السعودية -

 .إداري مرخص من وزارة التجارة السعوديةمستشار  -

 .عضو محكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي -

 .عضو محكم معتمد بوزارة العدل السعودية -

 

 اهم الخبرات العملية ومجال األعمال
 رئاسة لجنة تطوير انظمة العمل بمصرف الراجحي. -

 الراجحي.رئاسة اللجنة العليا للتحصيل بمصرف  -

 رئاسة لجنة دراسة نظام الرقابة والضبط الداخلي فيما يتعلق بنظم املعلومات بمصرف الراجحي. -

 .MISرئاسة لجنة مشروع نظام املعلومات اإلدارية  -

 رئاسة لجنة تحليل ودراسة املالحظات بالفروع واإلدارة العامة. -

 الدولية.عضو دائم في اللجنة العليا ملنح التسهيالت االئتمانية  -

 عضو دائم في اللجنة العليا ملنح التسهيالت املحلية. -

 عضو دائم في لجنة السياسات العليا. -

 عضو في لجنة اإلدارة العليا. -

 املشاركة بلجنة اإلشراف إلعادة هندسة عمليات باملصرف. -

 املشاركة في لجنة املراجعة ومتابعة القضايا باملصرف. -

 الجودة. االشتراك مع فرق عمل خاصة بمعايير  -

ملة اأدلة التسهيالت وأدلة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية وكذلك أدلة تطوير القوى الع بإعداداالشتراك بعضوية العديد من اللجان الخاصة  -

 والخطط التسويقية واالستراتيجيات.

 


