عن كريديت سويس العربية السعودية
شركة كريديت سويس العربية السعودية هي شركة مساهمة برأسمال قدرة  500,000,000لاير سعودي وسجل تجاري رقم
( )1010228645تقوم بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في
األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ( ) 08104-37حيث بدأت الشركة بالعمل في تاريخ 2008/10/21م

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ  /رائد عبدهللا اسماعيل
عضو مجلس اإلدارة -عضو مستقل
يتمتع األستاذ رائد عبدهللا اسماعيل برصيد أكاديمي هام فقد حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة إدارة األعمال
في لندن وقد حصل على درجة البكالوريوس في علوم التمويل من جامعة جورج ميسون  ،فيرفاكس ،الواليات المتحدة األمريكية
ومرشح لشهادة  CFAالمستوى الثالث .و حاصل على الدبلوم المالي الشخصي والتصميم من المعهد المصرفي في الرياض .أما
بالنسبة لخبرته التجارية فهو أيضا يتمتع برصيد عال من الخبرة فقد عمل كرئيس تنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية السعودية (تداوي).
ويعتبر األستاذ رائد مسؤوال عن استقرار وتحول و إعادة هيكلة العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تتألف من  73مخازن
(  57برجر كينج و  16دجاج تكساس ) .كما عمل مديرا عاما لشركة العليان للخدمات الغذائية .وعمل كرئيس ألسواق األسهم في
سامبا كابيتال وكذلك عمل كمدير للتخطيط المالي في البنك السعودي البريطاني .والجدير بالذكر يعتبر األستاذ رائد شريكا مؤسسا
لمطعم هوت دوغ اكبريس في المملكة العربية السعودية.
األستاذ  /مهدي صالح كاتبه
رئيس مجلس اإلدارة -عضو مستقل
حصل األستاذ مهدي على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في مجال اإلدارة الصناعية باإلضافة إلى
حصوله على درجة الماجستير من جامعة نورث كاروالينا .يشغل األستاذ مهدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة يونيتشارم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا للصناعات الصحية المحدودة .كما شغل منصب في اللجنة التنفيذية لعدة شركات في مختلف المجاالت الصناعية
كالصحة و االتصاالت و تحلية المياه .كما قام أيضا بإجراء عدة دراسات فيما يخص السوق ووضع خطط العمل للمشاريع الجديدة في
مختلف المجاالت الصناعية.
األستاذ  /محمد زاهر المنجد
عضو مجلس اإلدارة-عضو مستقل
تخرج األستاذ زاهر من جامعة هارفرد إلدارة األعمال وقد حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي الفرنسي من جامعة سانت
جوزيف في بيروت .وقد بدأ مسيرته المهنية كمسؤول حساب الشركات في بنك سيتي .وبعدها شغل منصب مستشار لدى شركة سي
بي إم  .وبعد ذلك انتقل ليعمل كمستشار لدى شركة عبداللطيف جميل  .كما عمل في كل من الواليات المتحدة و أوروبا مما عزز لديه
المعرفة الالزمة و الخبرة و الدراية الكافية والتي اكتسبها أيضا من خالل تعامله مع الشركات اليابانية في شرق آسيا .ويشغل األستاذ

زاهر منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة جرامين جميل  ،وهو عضو لمجلس إدارة شركة الخليج العامة للتأمين وكذلك عضو
لمجلس إدارة مجلس األعمال السعودي الفرنسي وكذلك عضو لمجلس إدارة كنداسا لخدمات المياه .كما يرأس األستاذ زاهر مركز تعليم
اللغة الفرنسية "أليانس" في المملكة العربية السعودية.
األستاذ  /برونو طاهر
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ برونو طاهر مدير عام شركة كريديت سويس لقسم الثروة الدولية في دبي .كذلك يشغل السيد برونو رئيس قسم إدارة الثروات
العالمية في الشرق األوسط و أفريقيا .انضم السيد برونو لفريق عمل كريديت سويس في أغسطس  2006كنائب للرئيس التنفيذي لكل
من الشرق األوسط و شمال أفريقيا .كما شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للشرق األوسط و شبه القارة الهندية .وكذلك
شغل السيد برونو مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا .حيث أصبح مسؤوال عن الخدمات المصرفية
االستثمارية و إدارة األصول و الخدمات المصرفية الخاصة  ،باإلضافة إلى كونه رئيسا للخدمات المصرفية الخاصة لكل من الشرق
األوسط و أفريقيا و شبه القارة الهندية .أمضى السيد برونو طاهر قبل انضمامه لكريديت سويس ما يقارب  21سنة لدى شركة ميريل
لينش  ،حيث تقلد العديد من المناصب القيادية فيها في مجال التعامل مع عمالء الخدمات المصرفية الخاصة .بما في ذلك كونه قد شغل
منصب رئيس قسم عمالء الخدمات المصرفية الخاصة للشرق األوسط والهند .حصل السيد برونو على درجة البكالوريوس في
االقتصاد من جامعة بوسطن باإلضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
األستاذ /محمد حجازي
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /سعد عسيران
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /عبدالعزيز بن حسن
الرئيس التنفيذ وعضو مجلس اإلدارة
حصل األستاذ عبدالعزيز بن حسن على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في مجال القانون .كما يتمتع السيد عبدالعزيز بن
حسن بخبرة واسعة في مجال االستثمار .فقد بدأ مسيرته المهنية في أوائل التسعينات ابتداء ببنك الرياض و منتقال بعد ذلك لمجموعة
سامبا المالية والتي أمضى فيها  12عاما و اكتسب من خاللها خبرة واسعة من خالل عمله في عدة مناصب ،فقد عمل كمدير للسوق
المالي و مديرا للمحفظة في قسم الخزينة كما عمل كرئيس للدخل الثابت و سوق المال بالعمالت األجنبية و عمل أيضا كمدير لقسم
االستثمارات البديلة .ووصوال إلى بنك مسقط  ،والذي شغل فيه منصب نائب رئيس الخزينة و االستثمار .بعد ذلك  ،انتقل إلى العمل
كمدير تنفيذي لدى شركة كابيتال العربية .وأخيرا انضم األستاذ عبدالعزيز بن حسن إلى فريق عمل كريديت سويس في عام 2009
كمدير تنفيذي لكريديت سويس العربية السعودية.

إدارة الشركة
األستاذ /عبدالعزيز بن حسن
الرئيس التنفيذ وعضو مجلس اإلدارة
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حصل األستاذ عبدالعزيز بن حسن على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في مجال القانون .كما يتمتع السيد عبدالعزيز بن
حسن بخبرة واسعة في مجال االستثمار .فقد بدأ مسيرته المهنية في أوائل التسعينات ابتداء ببنك الرياض و منتقال بعد ذلك لمجموعة
سامبا المالية والتي أمضى فيها  12عاما و اكتسب من خاللها خبرة واسعة من خالل عمله في عدة مناصب ،فقد عمل كمدير للسوق
المالي و مديرا للمحفظة في قسم الخزينة كما عمل كرئيس للدخل الثابت و سوق المال بالعمالت األجنبية و عمل أيضا كمدير لقسم
االستثمارات البديلة .ووصوال إلى بنك مسقط  ،والذي شغل فيه منصب نائب رئيس الخزينة و االستثمار .بعد ذلك  ،انتقل إلى العمل
كمدير تنفيذي لدى شركة كابيتال العربية .وأخيرا انضم األستاذ عبدالعزيز بن حسن إلى فريق عمل كريديت سويس في عام 2009
كمدير تنفيذي لكريديت سويس العربية السعودية.

حسين الهنيدي
رئيس إدارة العمليات
يشغل حسين الهنيدي منصب مدير ادارة العمليات لدي شركة كريديت سويس العربية السعودية منذ عام  , 2009كما شغل منصب
ادارة العمليات لدي مؤسسات مالية معروفه لذا كل من العربي لالستثمار وشركة جلوبال الكويتية بالرياض ,وهو حاصل علي درجة
البكالوريوس في كليه االدارة الصناعية قسم المحاسبة ونظم المعلومات االدارية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن عام 1996
 .ويتمتع االستاذ حسين بخبرة ألكثر من  19عاما في مجال ادارة عمليات االستثمار والعمليات البنكية وكذلك ادارة وتنفيذ عمليات
االكتتاب العامة والخاصة.
أحمد ال طالب
رئيس إدارة الوساطة
احمد راشد ال طالب  ،خريج جامعة الملك سعود  -كلية اآلداب ،حاصل على شهادة البكالوريوس في العالقات العامة .حاصل أيض ًا
على الشهادة العامة للتعامل في االوراق المالية ( )CME-1وشهادة وسطاء ا االسهم( )CME-3في رصيد األستاذ ال طالب 12سنه
خبرة ،وهو يتولى اآلن منصب مدير إدارة األسهم لدى كريديت سويس العربية السعودية .وقد كان سابق ًا وسيط اول باألهلي كابيتال ثم
بالشركة السعودية السويسرية .

سعد الحميد
رئيس إدارة المطابقة وااللتزام
يشغل األستاذ سعد بن محمد الحميد منصب مدير إدارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لدى كريديت سويس العربية
السعودية  .وقد بدأ حياته المهنية في البنك األهلي التجاري عام  2003م ثم انتقل إلى ببنك البالد  .وفي عام  2009التحق بهيئة السوق
المالية حيث عمل في أكثر من قسم قبل أن يلتحق بشركة كريديت سويس العربية السعودية عام  2015م.وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ميديل تينيسي بالواليات المتحدة
األمريكية.
الصادق عثمان
المدير المالي
يشغل السيد /الصادق عثمان منصب المدير المالي في شركة كريديت سويس العربية السعودية .وهو حاصل على درجة البكالوريوس
في المحاسبة واالدارة المالية من جامعة الخرطوم بالسودان .ويتمتع األستاذ الصادق بخبرة طويلة في مجال المالية و المحاسبة عمل
خاللها لفروع عدة شركات عالميه.
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