
 

Dr. Abdullah Elyas 

(Board Member - Independent) 

 

Dr. Abdulla Elyas is a Saudi born and raised in 

Germany and whom graduated with an MSc in 

Computer Science. He also holds a PhD in 

Business Administration, achieved Magna Cum 

Laude, from RWTH Aachen, one of Germany’s top 

universities. 

 

Dr. Abdulla has over 10 years’ professional 

experience in the management/consulting of 

significant software development projects at a 

variety of multinational companies, such as 

Mercedes Benz and SAP AG, and also at machine 

learning startups, such as Aixplain AG. He has also 

provided advisory services to Pepsi Co. (USA), 

Vodafone (Malaysia) and SABIC (Saudi Arabia). 

 

Dr. Elyas has also initiated and co-founded various 

technology start-up companies, including enwani, 

and also worked as an agent for Rocket Internet, 

in Saudi Arabia, in their early years and which 

included ventures such as “HelloFood”, 

“EasyTaxi”, and others. 

 

In 2014 Enwani was acquired by Careem, the 
biggest transportation App in the Middle East, 
North Africa, Turkey and Pakistan and Dr. Abdulla 
joined the Careem team, as third Co-founder, and 
is currently Managing Director. In 2016 Forbes 
Magazine declared Careem to be the biggest 

 

 

 

 

 

 

 إلياس الدكتور/عبدهللا

 مستقل( -مجلس إدارة  )عضو

 

 في الجنسية السعودي إلياس هلل عبد الدكتور ونشأ ولد

 وحصل اآللي، الحاسب علوم في ماجستير على حصل .ألمانيا

 من الشرف مرتبة مع األعمال إدارة في الدكتوراه درجة على

  جامعاتال أفضل من تعد والتي آخن، في RWTHجامعة 

 .ألمانيا في

 

 

 االحترافية الخبرة من سنوات 10 من بأكثر هلل عبد د. يتمتع

 من أكتسبها والتي البرمجة لمشاريع واستشاري كإداري

 التابعة Debisمثل  الجنسيات متعددة شركات في عمله خالل

Mercedes Benz AG  و SAP AGناشئة شركات في و 

 الذكاء مجال في اختصت التي Aixplain AG مثل

 دوراستشاري له كان إداريا،  ارا  مستش وبصفته .االصطناعي

 و ،Pepsi Co. (USA) شركة مثل لعمالء مشاريع في

 المملكة (في (SABIC) سابك وشركة) ماليزيا (في فودافون

 ) .السعودية العربية

 

 

 العالم عنونة تركزعلى شركة وهي)عنواني(  هلل عبدد.  أسس

 االلكترونية السحابة في الصحيح للعنوان حل أول وتقدم

 المملكة في Rocket Internetلشركة  وكيال عبدهلل وكان

 ”HelloFood“ مثل الناشئة شركاتها مع السعودية العربية

  .وغيرها ”EasyTaxi ”و

 

 

 

،  كريم بواسطة  عنواني، تم االستحواذ على  2014في عام 

أكبر تطبيق مواصالت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

،  كريموتركيا وباكستان ، وانضم الدكتور عبد هللا إلى فريق 

. في العامثالث ، ويشغل حالي ا منصب المدير  كشريك مؤسس

هو أكبر  كريمعن أن  فوربس، أعلنت مجلة  2016عام 

وأسرع شركة تكنولوجية في الشرق   للمواصالتتطبيق 



car hailing App and the fastest growing 
technology company in the Middle East. In 2019 
Uber acquired Careem and as part of the deal 
Careem maintains an independent brand and 
operates separately.  
  

Dr. Abdulla is also currently a Board member of 

the Saudi Arabian Small and Medium Enterprise 

Authority (since 2016). 

كجزء و ، استحوذت أوبر على كريم2019األوسط. في عام 

بعالمة تجارية مستقلة وتعمل بشكل  كريممن الصفقة، تحتفظ 

 منفصل.

 

 

 

ن بتعيي والمتوسطة الصغيرة المنشآت هيئة قامت 2016في 

 .إدارة مجلس عضو إلياس هللاعبدد.

 

 
 



 
 
Mr. Zaid Algwaiz 
Board Member–Independent 

(Non-Executive) 
 
Mr. Zaid Algwaiz has been an Independent Board 
Member, and the Chairman of different Board 
Committees, of Bupa Arabia, since joining its Board at 
the start of the previous Board term, during June 2014. 
During 2016 he also became a member of the Bupa 
Arabia Nomination and Remuneration Committee. 
 
For the new Board term, which commenced 22 January 
2017, Mr. Algwaiz, was re-appointed as: an 
Independent Board Member, as the Investment 
Committee Chairman, until the end of 2017, and as a 
member of the Nomination and Remuneration 
Committee, being appointed its Chairman at the end 
of 2017. 
 
Mr. Algwaiz has an Accounting degree from the King 
Saud University (1987). 
 
During 2018 Zaid was appointed as; Independent 
Board Member, and Chairman of the Compensation, 
Nomination & Governance Committee, and member 
of the Executive Committee, of the National 
Commercial Bank (NCB). 
 
He worked as Senior Accountant in the Planning and 
Finance Department of the King Faisal Hospital – 
Riyadh until 1990. 
 
He joined the Saudi British Bank in 1990 and held 
various positions and responsibilities including; Senior 
Relationship Manager / Team Leader, Senior Manager 
Credit &Risk and was General Manager Corporate 
Banking until 2003 when he moved to HSBC Saudi 

 
 
 
 
 

 

 
 زيد عبدالرحمن القويز .السيد

 )غير تنفيذي( مستقل اإلدارة مجلسو عض

 
عدة و رئيس  )غير تنفيذي( إدارة مستقلعضو مجلس القويز زيد السيد 

انضمامه ملجلس االدارة في بداية للدورة الحالية منذ  لجان في املجلس

 م ٢٠۱٦خالل  م،٢۰۱٤يونيو دورته خالل 
ً
في لعضو اصبح ايضا

ً
جنة ا

 .في شركة بوبا العربيةالترشيحات و املكافات 

 

 

، تم اعادة م٢٠۱٧يناير ٢٢ت من أتي بددارة الحالية و الدورة مجلس ال  في

 مستقل )غير تنفيذي( و  ادارةانتخاب السيد القويز كعضو مجلس 
ً
رئيسا

 في لجنة الترشيحات و و  م٢٠۱٧حتى نهاية  للجنة االستثمار 
ً
عضوا

 .م٢٠۱٧، تم تعيينه رئيسا لها في نهاية عاماملكافات

 

 

بتخصص املحاسبة املالية من كلية العلوم  شهادة الجامعيةالحاصل على 

 .م۱٩٨٧امللك سعود بالرياض سنة دارية بجامعة ال 

م ُعين األستاذ زيد كعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس 2018عام  وفي

للجنة الترشيحات واملكافآات والحوكمة وعضو في اللجنة التنفيذية للبنك 

 األهلي التجاري.

و التخطيط بمستشفى امللك فيصل  دارة املاليةال إعمل في ولقد 

 .م۱٩٩۰التخصص ي حتى عام 

وتولى عدة مهام م ۱٩٩۰عام التحق بعدها بالبنك السعودي البريطاني 

 لحسابات الشركاتملدارية شإمناصب و 
ً
االئتمان  مدراءكبير  ،ت مديرا

 لقطاع الشركات حتى  املخاطر و 
ً
 عاما

ً
انتقل الى شركة ثم  ،م٢۰۰٣ومديرا



Arabia Limited as Deputy Managing Director until 
2007.  
 
 
 
 
Mr. Algwaiz was a member of the Saudi British Bank’s 
Nomination and Remuneration Committee (from 2016 
until the first quarter of 2018).  
 
Mr. Algwaiz is licensed Financial Consultant and is/has 
been an Independent Board / Committee Member at 
several Companies, including AlRajhi Steel Industries, 
Masic (AlSubaiei Investment Group) and Thakhir 
Company for Real Estate Investment. He previously 
also worked as an Independent Board Member at 
AlYusr Finance company and Saudi Hollandi Capital. 

 للعضو املنتدب حتى  إتش إس بي س ي
ً
العربية السعودية املحدودة كنائبا

 .م٢۰۰٧عام 

 

لجنة الترشيحات واملكافأت في البنك  عضوا فيان السيد القويز  ك كما

 م وحتى الربع األول من عام ٢٠۱٦)ابتدأ من  السعودي البريطاني

  .م(٢٠۱٨

 حاصل على رخصة ال كما أن السيد القويز 
ً
ستشارات املالية وهو عضوا

، مثل شركة الراجحي في  عدد من الشركاتمجلس إدارة / لجان مستقل 

 ستثمار()مجموعة السبيعي لل  شركة ماسكو  للصناعات الحديدية

 كعضو مجلس ستثمار و وشركة ذاخر  لل 
ً
التطوير العقاري. كما عمل سابقا

  .جارة و التمويللل املالية وشركة اليسر شركة الهولندي ادارة في 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selman Fares AlFares 

(Board Member - Independent) 

 

Mr. Selman Fares AlFares is currently the CEO of 

Nassel Holding Company for real estate and 

financial investments, inside and outside the 

Kingdom (since 2004), and is also the CEO of 

AlMajd AlArabiyah, the hospitalities company of 

the Group. 

 

Selman is currently a Member of the Board, as 
well as of the Executive Committee, in both 
GOSI and the Hassana Investment Company, 
Board Member of Solidere International Real 
Estate (Dubai), and Board Member and Member 
of the Investment Committee of Techinvest.  
 

 

Selman holds a BSc. in Computer Information 
Systems from the Arizona State University in the 
United States of America.  
 

Selman has had many years senior executive, as 

well as Board and Committee member 

experience, in a variety of diverse groups, 

including technology and banking (where he 

spent 14 years at the Samba Financial Group) 

and including as the Executive Director of the Al 

Faisaliah Group, as well as being the Managing 

Director, and then later Chairman, of AwalNet 

(the largest internet service provider in 

Saudi Arabia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلمان فارس الفارس

 (مستقل -مجلس إدارة  عضو)

 

التنفيذي الرئيس يشغل األستاذ. سلمان فارس الفارس منصب 

ة والمالية داخل لالستثمارات العقاري ل القابضةلشركة نسي

التنفيذي لشركة المجد والرئيس  (2004)منذ  وخارج المملكة

 العربية شركة الضيافة التابعة للمجموعة.

 
 

شغل حاليًا منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ي

لالستثمار ، وعضو مجلس اإلدارة وعضو  حصانةفي شركة 

، وعضو مجلس إدارة التأمينات اإلجتماعيةاللجنة التنفيذية في 

عضو مجلس االداره شركة سوليدير الدولية العقارية )دبي( ، و

 .االستثمار شركة االستثمارات التقنيةولجنة 

 

 

 

لمان درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية يحمل س

 جامعة والية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية.من 

 

 

لدى األستاذ سلمان الكثير من سنوات الخبرة التنفيذية وفي 

مجالس اإلدارات واللجان التابعة لها في العديد من المجموعات 

عاماً في مجموعة سامبا  14التكنولوجية والبنكية )قضى 

الفيصلية والعضو أصبح المدير التنفيذي لمجموعة المالية(. 

رئيس مجلس إدارة أول نت )أكبر مزود خدمة  ثمالمنتدب 

  (.إنترنت في المملكة العربية السعودية

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mr. David Hunt 
Audit Committee Member (Independent) 
 
 

Mr. David Hunt is a current term Bupa Arabia Audit 
Committee member and is completing his first full 
Audit Committee membership term on 30 June 
2019, after having been appointed for the current 
term effective 22 January 2017.  
 
 

Mr. Hunt is an experienced CEO and Managing 
Director with 30 years’ experience in banking, 
finance and insurance in emerging markets. He has 
worked for over twenty years in the Middle East, 
holding senior management roles in Saudi Arabia, 
The United Arab Emirates (UAE), Oman and Jordan. 
 
Mr. Hunt has over 25 years’ experience with The 
HSBC Banking Group, where positions included the 
Managing Director for SABB Takaful, a publicly 
quoted insurance company in Saudi Arabia and Head 
of Insurance Middle East.  
 
Mr. Hunt is a special advisor to the Actis Group, a UK 
based private equity company, specialising in 
Emerging Markets.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديفيد هنت .  السيد

 (مستقلالمراجعة )عضو لجنة 

 

السيد ديفيد هنت عضو لجنة املراجعة في الدورة الحالية لبوبا 

وقد تم ترشيحه  2019يونيو  30العربية وسوف يكمل دورته األولى في 

 .2017يونيو  22في 

 

 

 عن تقل ال بخبرة  وعضو منتدب تنفيذيكالرئيس هنت  السيدعمل 
والتأمين في األسواق  يةفي مجال الخدمات املصرفية التمويلثالثين عامًا 

 
 
 شغل فيها في الشرق األوسط،  الناشئة. وقد عمل ألكثر من عشرين عاما

 من عليا مناصب إدارية
 
اململكة العربية السعودية، واإلمارات  في كال

 .سلطنة عمان واألردن،العربية املتحدة 

 ٢٥أكثر من هنت  السيدلدى 
 
، HSBCخبرة مع املجموعة املصرفية  عاما

شركة تأمين وهي املنتدب لساب تكافل، شغل منصب العضو حيث 

 في اململكة العربية السعودية ورئيس مساهمة
 
الشرق األوسط لشركة  ا

 للتأمين.

 

مستشار خاص ملجموعة أكتيس، وهي شركة أسهم خاصة هنت  السيد

 في األسواق الناشئة. تخصصمقرها اململكة املتحدة، وت

 

 



 
 

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani  
Audit Committee Member (Independent) 

 
Mr.  Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani is a current term 

member of the Audit Committee, having been appointed 

effective from 01/06/2018G, and is completing the current 

office term of the Committee, which ends on 

30/06/2019G. 

 
 
Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani holds a Master of 
Science Degree in Accountancy, from the San Diego State 
University, USA, obtained in 1998, and a Bachelor's Degree 
in Accounting, from the King Saud University, obtained in 
1994, and has extensive Board and Committee 
membership experience in Saudi Arabia as he was the 
Vice-Chairman and Audit Committee Chairman, between 
2012-2014, of the Arabian Shield Insurance Co. and of 
Aljazeerah for Home Appliances between 2010-2012.   
 
He is currently an Audit Committee member of Almarai 
and also of Thakher RE Development, and he is also the 
Chairman of the Nomination & Remuneration Committee 
of the Maharah HR Company. 
  
Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani is also a Board 
Member of Maalem Financing Company and is a partner, 
Board Member, and the CEO, of the House of National 
Consulting Company (HNC Company). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القحطاني الهتالن ناصر سليمان

 (مستقلالمراجعة )عضو لجنة 

 

 لجنة في مستقال   عضوا   القحطاني الهتالن ناصر سليمان/  األستاذ

 تاريخ من اعتبارا   اإلدارة مجلس خارج من المراجعة

  اللجنة الحالية التي تنتهي في دورة وسوف يكمل ،01/06/2018

30/06/2019. 

 

 

يحمل األستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتالن القحطاني شهادة 

الماجستير في المحاسبة من جامعة سان دييغو في الواليات المتحدة 

م، باإلضافة إلى شهادة 1998ألمريكية حصل عليها في عام ا

البكالريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود حصل عليها عام 

م ، ويحظى األستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتالن القحطاني 1994

بخبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة من خالل عضويته 

عة لها حيث شغل منصب لعدد من مجالس اإلدارات و اللجان التاب

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة الدرع العربي 

و أيضاً لشركة الجزيرة لألجهزة  2014 – 2012للتأمين بين عامي 

 .2012 – 2010المنزلية بين عامي 

 مراجعة لشركة المراعيلباإلضافة إلى عضويته الحالية في لجان ا

وشركة ذاكر للتطوير و رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في 

 شركة مهارة للموارد البشرية. 

 

ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة معالم المالية وهوا شريك، 

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة البيت الوطني 

  لإلستشارات.

 



 

 

Mr. Walid Ibrahim Shukri 

Audit Committee Member (Independent) 

Mr. Walid Shukri is a vastly experienced accounting, 

audit and Board member professional whom a 

member of the American Institute of Certified Public 

Accountants (CPA) and also a member of the Saudi 

Organization for Certified Public Accountants (SOCPA).  

 

 

Walid holds a Bachelor Degree in Industrial 
Management – Major in Accounting with Honors from 
the King Fahd University of Petroleum and Minerals. 
 

Walid is currently a Member of the Board, and also of 
the Audit, Risk and Compliance Committee in both the 
the Al Hokair Group Company, and the Middle East 
Paper Company (MEPCO). He is also a Member of the 
Board, and also the Chairman of the Audit, Risk and 
Compliance Committee, of the Saudi Mechanical 
Industries Company.  
 
Mr. Shukri is also a Board Member, and member of 
the Audit, Risk and Compliance Committee, of the 
Kanoo Group, which based in Bahrain, and is a 
longstanding member of the Audit, Risk and 
Compliance Committees of both the Takween 
Company and the Ma’aden Company. Walid is also a 
member of the Audit Committee of the Saudi Electric 
Company (SEC).  
 

Previously Walid was a Board Member, and also the 

Chairman of the Audit and Risk Committee, of the 

Mtbouli Group, and was also a Board Member, 

Chairman of the Audit Committee, and member of the 

Rewards Committee, of Aurecon International (based 

in Austrailia). 

 

 

 

 

 

 

 

 وليد إبراهيم شكري

 (مستقلالمراجعة )عضو لجنة 

 والمراجعةوليد شكري هو خبير في المحاسبة  /لسيدا

وعضو مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة وهو عضو في 

للمحاسبين القانونيين المعتمدين المعهد األمريكي 

(CPA)  وأيًضا عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين

  (SOCPA) القانونيين المعتمدين 

 

 

وليد حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة 

تخصص المحاسبة مع مرتبة الشرف من  -الصناعية 

 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

شغل حاليًا منصب عضو مجلس اإلدارة و لجنة ي

واالمتثال في شركة مجموعة والمخاطر  المراجعة

،  (MEPCOوشركة الشرق األوسط لألوراق ) الحكير

وعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر 

  واالمتثال للشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.

 

 

عضو في لجنة  وعضو مجلس إدارة  السيد/ شكري

مجموعة كانو التي في والمخاطر واالمتثال  المراجعة

 المراجعةيقع مقرها في البحرين. وهو عضو في لجنة 

والمخاطر واالمتثال لشركة تكوين وشركة معادن. وهو 

  مراجعة الشركة السعودية للكهرباءلجنة العضو في 

(SEC.) 

 

 

 

عضواً في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  وليد كانسابقاً 

كان  ومتبولي. الوالمخاطر في مجموعة  المراجعة

عضًوا في مجلس اإلدارة وعضًوا في لجنة التدقيق 

لجنة المكافئات لشركة ايركون انترناشونال وعضواً في 

 )مقرها في أستراليا(



 
 
Mr. Zaid Algwaiz 
Board Member–Independent 

(Non-Executive) 
 
Mr. Zaid Algwaiz has been an Independent Board 
Member, and the Chairman of different Board 
Committees, of Bupa Arabia, since joining its Board at 
the start of the previous Board term, during June 2014. 
During 2016 he also became a member of the Bupa 
Arabia Nomination and Remuneration Committee. 
 
For the new Board term, which commenced 22 January 
2017, Mr. Algwaiz, was re-appointed as: an 
Independent Board Member, as the Investment 
Committee Chairman, until the end of 2017, and as a 
member of the Nomination and Remuneration 
Committee, being appointed its Chairman at the end 
of 2017. 
 
Mr. Algwaiz has an Accounting degree from the King 
Saud University (1987). 
 
During 2018 Zaid was appointed as; Independent 
Board Member, and Chairman of the Compensation, 
Nomination & Governance Committee, and member 
of the Executive Committee, of the National 
Commercial Bank (NCB). 
 
He worked as Senior Accountant in the Planning and 
Finance Department of the King Faisal Hospital – 
Riyadh until 1990. 
 
He joined the Saudi British Bank in 1990 and held 
various positions and responsibilities including; Senior 
Relationship Manager / Team Leader, Senior Manager 
Credit &Risk and was General Manager Corporate 
Banking until 2003 when he moved to HSBC Saudi 

 
 
 
 
 

 

 
 زيد عبدالرحمن القويز .السيد

 )غير تنفيذي( مستقل اإلدارة مجلسو عض

 
عدة و رئيس  )غير تنفيذي( إدارة مستقلعضو مجلس القويز زيد السيد 

انضمامه ملجلس االدارة في بداية للدورة الحالية منذ  لجان في املجلس

 م ٢٠۱٦خالل  م،٢۰۱٤يونيو دورته خالل 
ً
في لعضو اصبح ايضا

ً
جنة ا

 .في شركة بوبا العربيةالترشيحات و املكافات 

 

 

، تم اعادة م٢٠۱٧يناير ٢٢ت من أتي بددارة الحالية و الدورة مجلس ال  في

 مستقل )غير تنفيذي( و  ادارةانتخاب السيد القويز كعضو مجلس 
ً
رئيسا

 في لجنة الترشيحات و و  م٢٠۱٧حتى نهاية  للجنة االستثمار 
ً
عضوا

 .م٢٠۱٧، تم تعيينه رئيسا لها في نهاية عاماملكافات

 

 

بتخصص املحاسبة املالية من كلية العلوم  شهادة الجامعيةالحاصل على 

 .م۱٩٨٧امللك سعود بالرياض سنة دارية بجامعة ال 

م ُعين األستاذ زيد كعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس 2018عام  وفي

للجنة الترشيحات واملكافآات والحوكمة وعضو في اللجنة التنفيذية للبنك 

 األهلي التجاري.

و التخطيط بمستشفى امللك فيصل  دارة املاليةال إعمل في ولقد 

 .م۱٩٩۰التخصص ي حتى عام 

وتولى عدة مهام م ۱٩٩۰عام التحق بعدها بالبنك السعودي البريطاني 

 لحسابات الشركاتملدارية شإمناصب و 
ً
االئتمان  مدراءكبير  ،ت مديرا

 لقطاع الشركات حتى  املخاطر و 
ً
 عاما

ً
انتقل الى شركة ثم  ،م٢۰۰٣ومديرا



Arabia Limited as Deputy Managing Director until 
2007.  
 
 
 
 
Mr. Algwaiz was a member of the Saudi British Bank’s 
Nomination and Remuneration Committee (from 2016 
until the first quarter of 2018).  
 
Mr. Algwaiz is licensed Financial Consultant and is/has 
been an Independent Board / Committee Member at 
several Companies, including AlRajhi Steel Industries, 
Masic (AlSubaiei Investment Group) and Thakhir 
Company for Real Estate Investment. He previously 
also worked as an Independent Board Member at 
AlYusr Finance company and Saudi Hollandi Capital. 

 للعضو املنتدب حتى  إتش إس بي س ي
ً
العربية السعودية املحدودة كنائبا

 .م٢۰۰٧عام 

 

لجنة الترشيحات واملكافأت في البنك  عضوا فيان السيد القويز  ك كما

 م وحتى الربع األول من عام ٢٠۱٦)ابتدأ من  السعودي البريطاني

  .م(٢٠۱٨

 حاصل على رخصة ال كما أن السيد القويز 
ً
ستشارات املالية وهو عضوا

، مثل شركة الراجحي في  عدد من الشركاتمجلس إدارة / لجان مستقل 

 ستثمار()مجموعة السبيعي لل  شركة ماسكو  للصناعات الحديدية

 كعضو مجلس ستثمار و وشركة ذاخر  لل 
ً
التطوير العقاري. كما عمل سابقا

  .جارة و التمويللل املالية وشركة اليسر شركة الهولندي ادارة في 
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