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الرئیس التنفیذي - سیكو المالیةیونیو 2021 وحتى تاریخھ 
نائب الرئیس التنفیذي – إتقان المالیةیولیو2018- دیسمبر 2020

رئیس إدارة األصول –البالد المالیةمارس 2016-یولیو 2018

 رئیس مجلس إدارة 
الصندوق صندوق إستثمار عقاري  صندوق إستثمارممثل عن شخصیة إعتباریة صندوق سیكو السعودیة ریت

عقاري مدرج



عادل عبدالعزیز ناصر العبدالسالم
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1998

2010
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 من 10 -2018 إلى تاریخھ

من 07-2017 إلى 2018-09

من 01-2009 إلى 2017-06

من 03-2008 إلى 2008-12

من 01-2003 إلى 2008-02

مدیر المالیة والخدمات المشتركة (قطاع أعمال) -  مجموعة الفیصلیة

الرئیس التنفیذي للمالیة  - شركة نادك
المدیر المالي – شركة الوطنیة للمیاة

المدیر التنفیذي للمالیة واإلداریة  – شركة المملكة القابضة

شركة المملكة القابضة
شركة الطائرات المروحیة

لجنة اإلستثمار    مساھمة عامة إدارة شركاتھا التابعة
مساھمة مقفلة لجنة المراجعة الطائرات المروحیة

مدیر المحاسبة وشؤون المنظمة - شركة الصافي دانون

مستقل



رضا بن علوي بن سالم العیدروس

مایوو 1974 29سعودي

بكارلیوس
ماجستیر

ادارة اعمال

2012علوم مالیة

جامعة الملك سعود1996

جامعة الملك سعود

مدیر تنفیذي بشركة موبایلي من اكتوبر 2019 وحتى االن

.نائب الرئیس المساعد بقسم الفحص والتحقیقات بقسم مخاطر العملیات بنك الریاض من یولیو 2013 حتى اآلن
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