ملخص بمؤهالت وخبرات فريق اإلدارة التنفيذية
المسمى الوظيفي

ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية

م

االسم

.1

المهندس /أنيس أحمد مؤمنة

الرئيس التنفيذي

يشغل أنيس أحمد مؤمنة منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال منذ شهر ابريل  ،2018ويتمتع أنيس بخبرة تمتد ألكثر من

.2

األستاذ /سامح محمود حسن

الرئيس التنفيذي

لمجموعة صافوال

خمسة وعشرين عاما قضاها في العمل في المؤسسات المالية والخاصة .عمل سابقا 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 أيضا في شركة بروكتر آند جامبل العالمية .وخالل فترة عمله ،اكتسب خبرة في مجاالت عدة شملت التجارة والصحة
والضيافة والتطوير العقاري والتعليم والصناعة والنقل واالستثمارات .وهو يشغل حاليا مناصب وعضويات في عدد من مجالس

اإلدارت مثل :نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بندة للتجزئة ونائب رئيس مجلس إدارة

هرفي وعضو مجلس إدارة شركة المراعي وشركة مدينة المعرفة والبنك األهلي التجا ري ،باإلضافة إلى عضويته في مجالس إدارة
عدد من المؤسسات الخيرية واالجتماعية .ويحمل درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس في الهندسة
موسعة
المدنية مع مرتبة الشرف وكالهما من جامعة جورج واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية .هذا وقد التحق بعدة برامج تنفيذية ّ

مثل برنامج القيادة العالمية في جامعة هارفارد وبرنامج اإلدارة التنفيذية العليا في جامعة كولومبيا باإلضافة إلى برنامج الرؤساء
التنفيذيين العالمي في جامعة وارتون .وقد حصد عدد من الجوائز المحلية 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.

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 حاليا 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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األستاذ /بندر طلعت حموه

المسمى الوظيفي
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الرئيس التنفيذي

ُعّين األستاذ /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  25عاما في مجال التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية ،حيث بدأ مسيرته

لقطاع التجزئة

المهنية في و ازرة الصحححة بعد حصححوله على شححهادة البكالوريوس في علوم الصححيدلة من جامعة الملك سححعود في عام 1989م ،حيث

تقلد خاللها العديد من المناصححب اإلدارية في القطاعين العام والخاا كان من أبرزها منصححب المشححرف العام على الشححؤون العامة
بو ازرة الصححة وكذلك منصحب الرئيس التنفيذي لشحركة النهدي الطبية ،حيث سحاهم في نمو وتوسحع الشحركة وتطوير اسحتراتيجيتها في

قطاع تجزئة األدوية .تجدر اإلشح ح ححارة إلى أن األسح ح ححتاذ /بندر حموه قد حقق العديد من اإلنجازات في مجال التجزئة واإلدارة التجارية

واإلدارة العامة والتطوير التنظيمي وادارة التغيير وقطاع اإلمداد والتسويق وبناء برامج المسئولية االجتماعية في مسيرته المهنية .
األستاذ /نعمان فرخ

المدير المالي

تم تعيين األستاذ /نعمان فرخ مدي ار ماليا بمجموعة صافوال في العام 2014م ،حيث يتمتع األستاذ نعمان بخبرة تجاوزت  20عاما
مع المجموعة ،وبدأ عمله بالمجموعة في شركة صافوال البحرين في بداية التسعينات ،عندما كان مسؤوال عن المحاسبة اإلدارية .وقد
تدرج منذ ذلك الحين في عدد من المناصب العليا ،حيث عمل كنائب للرئيس المالي ،والمدير المالي ،والمدير العام لشؤون التمويل

.4

وتقنية المعلومات .أمضى األستاذ فرخ قبل انضمامه إلى صافوال خمس سنوات في شركة لتصنيع اإلسمنت في باكستان عمل فيها
مدي ار مساعدا للتكلفة والميزانية .وهو حاصل على العديد من المؤهالت المهنية في مجال المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف
واإلدارية الضريبية .كما أنه زميل معهد محاسبي التكاليف واإلدارة ،وزميل معهد اإلدارة الضريبية.
األستاذة /هدى اللواتي

الرئيس التنفيذي

لالستثمار وعالقات
المستثمرين

.5

التحقت األستاذة هدى اللواتي بصافوال في أغسطس 201٦م ،.وقبل االنضمام إلى صافوال أمضت األستاذة هدى  13عاما في
مجموعة أبراج ،وكان آخر منصب لها فيها هو شريك ورئيس االستثمار لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعضو في لجنة

االستثمار ،حيث قادت استراتيجية االستثمار والتعامالت في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكونت من خاللها خبرة كبيرة في
إبرام الصفقات واعادة الهيكلة والتنفيذ وادارة المحافظ االستثمارية وخطط الخروج في العديد من القطاعات .وشملت االستثمارات التي
قامت بإدارتها كودو (المملكة العربية السعودية) ،وكريم (اإلمارات العربية المتحدة) ،وأجيباديم (تركيا) .وقد بدأت مسيرتها المهنية

في عام 2001م مع شلومبرجر في ُعمان .واألستاذة /هدى عضو في مؤسسة القيادات العربية الشابة ،ومستشارة في مؤسسة شيري

بلير للمرأة ،وتحمل شهادة بكالوريوس في علم األعصاب ،وشهادة بكالوريوس بدرجة الشرف في اقتصاد األعمال من جامعة براون
بالواليات المتحدة األمريكية.
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أ .طارق محمد اسماعيل

المسمى الوظيفي
المدير التنفيذي
للشؤون العامة

واالستدامة ،وأمين

.٦

سر مجلس اإلدارة

ملخص المؤهالت العلمية والخبرات العملية

ُعّين األستاذ طارق اسماعيل في منصبه الحالي في عام 2013م ،حيث يدير المسؤولية االجتماعية والتسويق واالتصاالت عالوة
على أمانة مجلس إدارة المجموعة والخدمات العامة فيها ،ويعمل األستاذ /طارق مع المجموعة منذ سبع سنوات ،حيث انضم إلى
بنده في العام 2010م .حصل األستاذ /طارق على شهادة بكالوريوس في اإلدارة من جامعة دبي ،وشهادة الدكتوراه الفخرية من
االتحاد العالمي ألصدقاء األمم المتحدة ،وشهادة في حوكمة الشركات من البرنامج الدولي لإلدارة التابع للمعهد األوروبي إلدارة
األعمال .ويتقلد األستاذ طارق منصب نائب رئيس لجنة رجال أعمال األغذية والمشروبات في غرفة تجارة وصناعة جدة ،وعضو
مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" ،وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمسؤولية االجتماعية للشركات .وعضو
المجلس االستشاري جامعة جدة ،وعضو اللجنة االستشارية إلنجاز السعودية.
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