ملخص بمؤهالت وخبرات فريق اإلدارة التنفيذية
م

االسم

المسمى الوظيفي

.1

المهندس /أنيس أحمد

الرئيس التنفيذي

.2

الدكتور /بندر طلعت

الرئيس التنفيذي

مؤمنة

لمجموعة صافوال

ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية
يشغل أنيس أحمد مؤمنة منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال منذ بداية عام  .2018ويتمتع أنيس بخبرة تمتد ألكثر من خمسة وعشرين عاماً قضاها

في العمل في المؤسسات المالية والخاصة .عمل سابقاً كرئيس تنفيذي لمجموعة سدكو القابضة وقبل ذلك عمل في مجموعة سامبا المالية وكان آخر

المناصب التي شغلها في سامبا منصب المدير العام ومسؤول االئتمان األول ،كما سبق له العمل أيضاً في شركة بروكتر آند جامبل العالمية .وهو يشغل

حالياً مناصب وعضويات في عدد من مجالس اإلدا ارت مثل :نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة
ونائب رئيس مجلس إدارة هرفي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة األغذية المتنوعة " الكبير" ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر ونائب رئيس

مجلس إدارة شركة عافية العالمية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم صافوال وعضو مجلس إدارة شركة المراعي وشركة مدينة المعرفة والبنك األهلي
التجا ري وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه  ،باإل ضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الخيرية واالجتماعية .ويحمل درجة
الماجستير في اإلدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف وكالهما من جامعة جورج واشنطن ،الواليات المتحدة
موسعة في عدد من الجامعات مثل جامعة هارفارد وكولومبيا و وارتون .وقد حصد عدد من الجوائز المحلية
األمريكية .هذا وقد التحق بعدة برامج تنفيذية ّ
والعالمية من بينها "جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة عائلية" في الشرق االوسط لعام  2017المقدمة من مجلة  CEOوجائزة "الرئيس التنفيذي العصري"
لعام  ،2015وذلك خالل فعاليات المنتدى التاسع الستراتيجيات مديري المال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

حموه

لقطاع التجزئة

ُعّين د .بندر حموه في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة بنده للتجزئة في  15أكتوبر 2017م ،وهو الكوادر الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة
وخبرة واسعة تمتد ألكثر من  25عاماً في مجال التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية ،حيث بدأ مسيرته المهنية في و ازرة الصحة بعد حصوله على شهادة

البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود في عام 1989م ،حيث تقلد خاللها العديد من المناصب اإلدارية في القطاعين العام والخاص كان

من أبرزها منصب المشرف العام على الشؤون العامة بو ازرة الصحة وكذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية ،حيث ساهم في نمو وتوسع
الشركة وتطوير استراتيجيتها في قطاع تجزئة األدوية .تجدر اإلشارة إلى أن األستاذ /بندر حموه قد حقق العديد من اإلنجازات في مجال التجزئة واإلدارة
التجارية واإلدارة العامة والتطوير التنظيمي وإدارة التغيير وقطاع اإلمداد والتسويق وبناء برامج المسئولية االجتماعية في مسيرته المهنية .

.3

األستاذ /سامح

الرئيس التنفيذي

محمود حسن

لقطاع األغذية

ُعّين األستاذ سامح محمود في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة صافوال لألغذية ،في يناير 2019م .وقد سبق لألستاذ سامح خالل مسيرته المهنية
أن شغل عدة مناصب إدارية عليا في مختلف القطاعات ،كان من بينها شغله لمنصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار في مجموعة الفيصلية ،والرئيس التنفيذي
لشركة تداوي السعودية للرعاية الصحية ،والرئيس التنفيذي للعمليات مجموعة باسمح التجارية والصناعية  .كما يشغل األستاذ سامح حالياً عضوية مجلس

إدارة شركة صافوال لألغذية ،والشركة المتحدة للسكر (بالمملكة العربية السعودية ومصر) ،باإلضافة إلى عضويته في مجالس إدارة شركات خارج صافوال
لألغذية من أبرزها الصافي دانون بالعراق وشركة أنوبيس الصناعية بكندا وشركة غلو المحدودة بمصر .وقد تخرج من الجامعة األمريكية بالقاهرة التي
حصل منها على شهادة البكالوريوس في اإلقتصاد.
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م
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األستاذ /نعمان فرخ

المدير المالي

الوظائف السابقة :المدير المالي لشركة صافوال لالغذية؛ المدير المالي لمجموعة عطية؛ المدير المالي لشركة إعمار المدينة االقتصادية؛
نائب المدير المالي لمجموعة صافوال؛ المدير المالي لمجموعة صافوال؛ المدير العام األول للشؤون المالية وتكنولوجيا
المعلومات في شركة صافوال لألغذية؛ مدير مالي صافوال البحرين؛ مساعد مدير التكلفة والميزانية لمصنع االسمنت
في باكستان.

.4
المؤهالت:

بكالوريوس مالية ،جامعة كراتشي ،باكستان؛ حاصل على مؤهالت مهنية في محاسبة التكاليف واإلدارة  ،وإدارة
الضرائب؛ مشارك في معهد محاسبة التكاليف واإلدارة؛ زميل معهد إدارة الضرائب.

الخبرات:
األستاذ /محمد نصر

المدير التنفيذي
لالستثمار

يتمتع بخبرة  30عاماً في مجال اإلدارة المالية والتمويل والمحاسبة.

عاما من الخبرة في مجال الملكية الخاصة وعمليات االندماج والتملك واالستشارات مع كبرى الشركات العالمية
الوظائف السابقةً 19 :
واإلقليمية مثل بنك كريدي سويس وجلف كابيتال والمال كابيتال (احدى الشركات التابعة لالستثمارات لشركة دبي
لالستثمار) .وقد قاد استراتيجيته االستثمارية ومعامالته في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا
وآسيا.

.5

المؤهالت :

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

الخبرات:

له خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية االستثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة بجانب خبرته في مجال
االستحواذ والتملك وإدارة المحافظ االستثمارية وخطط الخروج من االستثمارات في العديد من القطاعات.

أ .طارق محمد
اسماعيل

المدير التنفيذي
للمسئولية

الوظائف السابقة :المدير التنفيذي لالتصال والمسؤولية االجتماعية بمجموعة صافوال ،مدير أول االتصال والمسؤولية االجتماعية
بشركة بنده للتجزئة ،مدير أول االستثمار والتسويق بمجموعة أعيان ،مدير كبار الشخصيات بشركة إعمار المدينة

اإلجتماعية
.6

واالستدامة

االقتصادية وأمين مجلس اإلدارة لمجموعة صافوال.
المؤهالت:

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة دبي ،شهادة معتمدة في حوكمة الشركات من جامعة انسياد الفرنسية ،منح
الدكتوراه الفخرية في االستدامة من األمم المتحدة.

الخبرات:

له خبرة كبيرة في مجال االتصال المؤسسي والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية واالستثمار وشؤون مجالس
اإلدارة واللجان.
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م
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أ .النور علي سعد

المسمى الوظيفي

المدير التنفيذي

للحوكمة وااللتزام

ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية

الوظائف السابقة :تقلد عدد من الوظائف في مجموعة صافوال كان أبرزها :المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون القانونية للمجموعة،
والمدير التنفيذي للحوكمة وشئون مجالس اإلدارة لصافوال وشركاتها الفرعية في قطاعي األغذية والتجزئة ،وقبل ذلك

والشئون

القانونية،

وأمين مجلس

.7

وظيفة المدير األول لشئون الشركات ومجالس اإلدارة واالتصال.
المـؤهالت:

حاصل على درجة الماجستير في القانون (  ) Master of Laws - LLMمن جامعة كامبيريا – بريطانيا،
والبكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -الخرطوم .كما له شهادات

اإلدارة

معتمدة من مؤسسات إقليمية في مجال الحوكمة واإللتزام وأمانة شئون مجالس اإلدارة ولجانه.
الخبرات:

له خبرة واسعة تجاوزت  18عاماً في مجال حوكمة الشركات وااللتزام والشئون القانونية وشئون مجالس اإلدارة واللجان

وعالقات المستثمرين واالتصال المؤسسي ،كما يتمتع بخبرة عملية في مجال قوانين هيئة السوق المالية ونظام الشركات
وإعداد التقارير وإدارة جمعيات المساهمين وإعداد المذكرات القانونية ومتابعة القضايا مع المحاكم والدوائر الحكومية.

األســــــــــتـــــاذ /مـر ـ

محمد السمان

المدير التنفيذي
للموارد البشرية

الوظائف السابقة :انضم إلى صافوال في مارس  2016في وظيفة المدير األول الستقطاب المواهب والكوادر البشرية .وقبل انضمامه
لصافوال عمل األستاذ مرهف مع شركات مختلفة محلية وعالمية مثل شركة إعمار المدينة االقتصادية ،والبنك األهلي

والخدمات
اإلدارية

.8

التجاري ،وكريستل جلوبال.
المؤهالت :

حاصل على شهادة  PHRiوهي شهادة مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية من . HR Certification
 Instituteوحاصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة دي باول في شيكاغو.

الخبرات:

له خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية تجاوزت  12سنة تشمل على سبيل المثال :تطوير عالقات وشراكات األعمال
في مجال الموارد البشرية ،واالستقطاب والتوظيف ،والتطوير الوظيفي وبناء الهياكل االدارية ،باإلضافة إلى ادارة
األداء و المواهب ،والتدريب والتطوير الوظيفي ،وبرامج توطين الوظائف )برامج السعودة( ،وسياسة وإجراءات الموارد
البشرية  .كما يقوم حالياً بمهام أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بصافوال وعضواً بلجنة المكافآت والترشيحات

بشركة هرفي للخدمات الغذائية.

Page | 3

