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 وخبرات فريق اإلدارة التنفيذية بمؤهالت ملخص 

 االسم   م
المسمى  
 الوظيفي 

 ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية  

1.  
الرئيس   وليد خالد فطاني   أ.

التنفيذي  

لمجموعة  

 صافوال 

 الوظائف السابقة:  

م، كما عمل مدير عام الخزينة  ٢٠٢٠ديسمبر    31وحتى    ٢٠1٥شغل سابقاً منصب الرئيس تنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال وذلك للفترة من يونيو  

ك عمل كمدير  . باإلضافة إلى ذل٢٠1٥إلى يونيو    ٢٠13ومستشار أسواق المال واالستثمارات لدى الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل منذ يونيو  

حيث    1٩٩٤. وقد بدأ مسيرته العملية مع البنك السعودي الفرنسي في عام  ٢٠13حتى يونيو    ٢٠11عام لبنك دويتشه في المملكة العربية السعودية من مايو  

   شغل منصب مدير عام الخزينة للبنك، وعمل في عدة لجان تنفيذية لمتابعة وتطوير استراتيجية الخزينة للمجموعة.

 المؤهالت: 

 م.1٩٩3شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة والية كاليفورنيا عام  

 الخبرات:  

في العمل المصرفي واالستثماري، حيث أتاحت له مسيرته المهنية اكتساب خبرات واسعة في مجموعة متنوعة من قطاعات    ٢٦له خبرة تزيد عن   عاماً 

 األعمال وقطاع الخدمات المالية. 

٢.  
الرئيس   بندر طلعت حموه  د. 

التنفيذي لقطاع  

 التجزئة 

 الوظائف السابقة:  

 الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المشرف العام على الشئون العامة بوزارة الصحة. 

 المؤهالت:  

 بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 

 الخبرات:  

ناصب اإلدارية في القطاعين الخاص والعام.  معاماً في قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية، كما تقلد العديد من ال  3٠واسعة تمتد لما يقارب له خبرة  

 كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات. 

3.  
الرئيس   حسن  سامح محمود  أ.

التنفيذي  

 لقطاع األغذية 

   الوظائف السابقة: 

للعمليات م التنفيذي  الرئيس  الصحية،  للرعاية  السعودية  تداوي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الفيصلية،  مجموعة  في  لالستثمار  التنفيذي  باسمح  الرئيس  جموعة 

 .التجارية والصناعية، كما تقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات

         المؤهالت:

 الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر البكالوريوس في االقتصاد من 

           الخبرات: 

 رى متنوعة. لديه خبرة واسعة في القيادة والتخطيط االستراتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات أخ
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 االسم   م
المسمى  
 الوظيفي 

 ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية  

٤.  

   :السابقة الوظائف  المدير المالي  واجد خان   أ.

:  تضمنت   صافوال   بمجموعة   المالية   اإلدارة   في   الوظائف   من  عدد   في   ذلك   قبل   وتدرج   لألغذية؛   صافوال   لشركة   المعلومات   تقنية  إدارة   ورئيس   المالي   المدير

  في   ذلك  قبل  عمل  كما  لية؛ الما  للشؤون  العام   المدير  ومساعد   للمالية   تنفيذي  مدير  المالية؛  لإلدارة  التنفيذي  المدير  الخزينة،  وإدارة  المالية   باإلدارة  التنفيذي  المدير

 .وباكستان  السعودية  في (PwC) كوبرز هاوس  ووتر  برايس شركة  لدى  االستشارية واألعمال  التأمين خدمات   مجال

          :المؤهالت 

  معهد  في  وعضو  القانونية،  المحاسبة  مجال  في  مهنية شهادات  على  حاصل   أنه  كما بباكستان، العالي  التعليم لجنة  من التجارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل 

 .المتحدة  والمملكة ويلز في القانونيين المحاسبين معهد في  مشارك وعضو بباكستان، القانونيين المحاسبيين

             :الخبرات

ً   ٢٠  من   ألكثر  تمتد  بخبرة  يتمتع   صافوال  مجموعة  في   عمله  خالل   من   المعلومات   وتقنية   اإلستراتيجيات   وتطوير   المحاسبة  والتمويل  المالية   اإلدارة   في   عاما

 .التابعة وشركاتها

٥.  

الرئيس   محمد نصر  أ.

التنفيذي  

 لالستثمار 

   الوظائف السابقة: 

مثل بنك كريدي سويس وجلف    عاًما من الخبرة في مجال الملكية الخاصة وعمليات االندماج والتملك واالستشارات مع كبرى الشركات العالمية واإلقليمية  1٩

ميع أنحاء منطقة الشرق األوسط  كابيتال والمال كابيتال )احدى الشركات التابعة لالستثمارات لشركة دبي لالستثمار(. وقد قاد استراتيجيته االستثمارية ومعامالته في ج 

 وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

         المؤهالت:

لندن لألعمال )المملكة المتحدة( وشهادة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية والتصنيع، جامعة ليهاي )الواليات المتحدة  ماجستير في إدارة األعمال، كلية 

 األمريكية(. 

           الخبرات: 

تحواذ والتملك وإدارة المحافظ  له خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية االستثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة بجانب خبرته في مجال االس

 االستثمارية وخطط الخروج من االستثمارات في العديد من القطاعات. 

٦.  

  لرئيسا أ. النور علي سعد 

التنفيذي  

للحوكمة  

والشئون  

 القانونية، 

وأمين مجلس  

 اإلدارة 

   السابقة:  الوظائف 

المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون القانونية للمجموعة، والمدير التنفيذي للحوكمة وشئون  تقلد عدد من الوظائف في مجموعة صافوال كان من أبرزها  

دارة واالتصال  مجالس اإلدارة لصافوال وشركاتها الفرعية في قطاعي األغذية والتجزئة، كما شغل قبل ذلك وظيفة المدير األول لشئون الشركات ومجالس اإل 

 المؤسسي. 

        :المـؤهالت

بريطانيا، والبكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال من جامعة    –( من جامعة كامبيريا  Master of Laws - LLMيحمل درجة الماجستير في القانون ) 

وأمانة شئون مجالس  الخرطوم. كما حصل على شهادات معتمدة من مؤسسات إقليمية مرموقة في مجال الحوكمة وااللتزام    -السودان للعلوم والتكنولوجيا

 اإلدارة ولجانه. 

          :الخبرات

عاماً في مجال حوكمة الشركات وااللتزام والشئون القانونية وشئون مجالس اإلدارة ، وعالقات المستثمرين وشؤون    1٩يتمتع بخبرة عملية واسعة تجاوزت 

ستشارات القانونية في مجال الحوكمة المؤسسية، وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية  المساهمين واالتصال المؤسسي. كما يتمتع بخبرة عملية واسعة في تقديم اال

ة العقود واالتفاقيات  ونظام الشركات، باإلضافة إلى إدارة جمعيات المساهمين )العادية وغير العادية(، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية، ومراجعة وصياغ

 جانب متابعة القضايا لدى المحاكم والدوائر الحكومية عن طريق التقاضي أو التحكيم أو التسويات الودية. وتحديد المخاطر وكيفية معالجتها، ب 
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 االسم   م
المسمى  
 الوظيفي 

 ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية  

7.  

المدير   مرهف محمد السمان  أ.

التنفيذي  

للموارد  

البشرية  

والخدمات  

 اإلدارية 

 الوظائف السابقة:  

وقبل انضمامه لصافوال عمل األستاذ مرهف مع شركات   .المواهب والكوادر البشرية في وظيفة المدير األول الستقطاب  ٢٠1٦انضم إلى صافوال في مارس 

 مختلفة محلية وعالمية مثل شركة إعمار المدينة االقتصادية، والبنك األهلي التجاري، وكريستل جلوبال. 

 المؤهالت :        

وحاصل على درجة الماجستير    HR Certification Institute . ية منوهي شهادة مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشر PHRi حاصل على شهادة

 في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة دي باول في شيكاغو. 

 الخبرات:          

البشرية، واالستقطاب    تطوير عالقات وشراكات األعمال في مجال الموارد   :سنة تشمل على سبيل المثال  1٤له خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية تجاوزت  

برامج   (ين الوظائف  والتوظيف، والتطوير الوظيفي وبناء الهياكل االدارية، باإلضافة إلى ادارة األداء و المواهب، والتدريب والتطوير الوظيفي، وبرامج توط

ترشيحات بصافوال وعضواً بلجنة المكافآت والترشيحات  ، وسياسة وإجراءات الموارد البشرية . كما يقوم حالياً بمهام أمين سر لجنة المكافآت وال)السعودة

   . ومجموعة الكبير بشركة هرفي للخدمات الغذائية
 


