
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Loay Hisham Nazer 

Chairman 

Eng. Loay Hisham Nazer is the founder and Chairman 
of the Nazer Group of Companies.  Mr. Nazer started 
and continues to operate several companies in a 
variety of businesses including, health insurance, 
hospital procurement solutions, Dialysis Clinics, 
public relations, and asset management.  He is also 
the Chairman of Bupa Arabia, since its incorporation 
in 2008, a publicly listed company on the Saudi stock 
exchange that specializes in health insurance, and 
which is the leading Saudi insurance company.   

Mr. Nazer has a B.S. in Mechanical Engineering from 
the University of California in Los Angeles (UCLA, 
1987) and received his Master’s Degree in Business 
Administration (MBA) from the Anderson Graduate 
School of Management at UCLA (1989).  In June 2005, 
Loay was awarded an Honorary Doctorate of Humane 
Letters from Goodwin College in Connecticut, USA. 

In 2018 Eng. Loay was invited to join the Board of the 
Al-Ittihad Football Club and, during November 2018, 
was appointed as the Chairman of its Board. 

Mr. Nazer is Chairman of the Makkah Cluster since 
2016, which includes all the medical facilities in the 
city of Makkah that belong to the Ministry of Health, 
and is one of the five medical clusters in the Kingdom 
of Saudi Arabia. 

He was also appointed by the Public Investment Fund 
as a Board Member at the National Unified 
Procurement Company for Medical Supplies 
"NUPCO" from 2016 until the end of 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لؤي هشام ناظر .المهندس        

 رئيس مجلس اإلدارة  

ورئيس مجلس " ناظر"مجموعة المهندس لؤي هشام ناظر هو مؤسس 

وقد أسس جميع الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجاالت مختلفة  ،إدارتها

عيادات ، ووتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية ،تتضمن التأمين الصحي

كما يشغل المهندس لؤي  . والعالقات العامة وإدارة األصول ،غسيل الكلى

، الشركة الرائدة في رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربيةناظر منصب 

مدرجة في وهي شركة مساهمة عامة  مجال التأمين الّصحي في المملكة،

ناظر باإلضافة إلى  مجموعةتمتد أنشطة ، كما السوق المالية السعودية

 .في  الخليج العربي والشرق االوسطبية السعودية إلى عدة دول المملكة العر

 

وقد حصل المهندس ناظر على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

م ، كما حصل على درجة 1987من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 

م حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في 2005، وفي يونيو عام م1989

في كونيتكت بالواليات المتحدة  Goodwinالرسائل اإلنسانية من كلية 

 . األمريكية 

 

المهندس لؤي لالنضمام إلى مجلس إدارة  ُدعي  ، م2018عام مطلع في و

نوفمبر رئيساً لمجلس إدارته في نادي االتحاد السعودي، ومن ثّم تّم تنصيبه 

  .م2018

إدارة التجمع  لمجلس رئيساً  ناظر المهندس تعيين تمّ  قد  م،2016 عام ومنذ

 التابعة الطبية المنشآت جميع مّكة المكّرمة، الذي يضمّ نطقة الّصحي لم

 الخمسة التّجمعات الطبيةإحدى تعّد التي  مكة، مدينة ة فيالصح لوزارة

 .المملكة العربية السعوديةفي الُكبرى 

 

تعيينه من قبل صندوق االستثمارات العامة عضوا  في مجلس إدارة  كما تمّ 

لمدة ثالث " نوبكو"الشركة الوطنية لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية 

 .م2018نهاية العام حتى و م2016سنوات بدءا  من

 



In 2013, Mr. Nazer was invited to join the Board of 
Visitors of the UCLA Anderson School of 
Management.  Mr. Nazer was elected to serve as the 
Chairman of the International Board of Directors for 
the year 2006-2007 of the Young Presidents’ 
Organization, a global non-profit organization of over 
16,000 Chairmen and CEOs under the age of 50.  He 
has made lasting impressions on the international 
organization with such profound contributions as 
"YPO Making a Difference." 

Mr. Nazer also previously served two terms as a 
Board member of the Council for Cooperative Health 
Insurance (CCHI), the official regulatory body for 
health insurance in Saudi Arabia, having been 
appointed by the Saudi Council of Ministers, 
representing the private sector, and he was the 
leading negotiator with the various governmental 
institutions for the development of the insurance 
industry in the country.   

Mr. Nazer was also previously: Chairman of the Saudi 
Arabian Judo Federation, elected by the Saudi 
Olympic General Assembly as a Board Member, and 
thereafter was also Vice-Chairman of the Saudi 
Olympic Committee. 

Mr. Nazer was nominated and selected by the World 
Economic Forum as a member of the Young Global 
Leaders (YGL), “a community of extraordinary leaders 
under the age of 40.”  In 2010, he became a member 
of the first class of the Aspen Institute Leadership 
Fellows in the Middle East and was selected as one of 
UCLA Anderson’s Business School “100 Inspirational 
Alumni” in the 75 year’s history of the school. 

 

Mr. Nazer has three children: Lana (1990), Hisham 
(1992) and Tan (1997). He enjoys golf, running, 
biking, basketball, soccer, and many other sports. 

ناظر لإلنضمام إلى مجلس إدارة الزائرين  ُدعي  األستاذ م2013وفي عام 

وقد . في كلية أندرسون لإلدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

 Young( رة منظمة الرؤساء الشباب الدوليةكرئيس لمجلس إدا انتخب  

Presidents Organization) ( وهي منظمة  م2007 – م2006لعام

رئيس مجلس إدارة ورئيس  16,000أكثر من  عالمية غير ربحية تضمّ 

م العديد عاماً، وقد قدّ 50تنفيذي من رجال األعمال الذين تقل أعمارهم عن 

من الخدمات الجليلة وترك بصمة قوية ودائمة في أعمال هذه المنظمة 

 " ”YPO Making a Differenceeلمساهماته في  

 

 

الوزراء  ن المهندس ناظر من قبل مجلسيّ عُ هذا وفي وقت أسبق كان قد 

السعودي كعضو في مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثالً 

الجهة الرسمية والتنظيمية المختصة في التأمين  بصفته ،للقطاع الخاص

وقد قضى المهندس ناظر في هذه الصحي في المملكة العربية السعودية، 

المؤسسات المفاوض الرئيس مع مختلف  المهمة فترتين انتخابيتيّن، كما كان

  .الحكومية لتطوير صناعة التأمين في المملكة

 

إلتحاد السعودي  إدارة مجلس رئيس  قبل منالمهندس لؤي ناظر  ُعيّن كما

بل الجمعية العمومية للجنة األولمبية السعودية انتخابه من ق   تمّ و ،للجودو

إدارة  مجلس لرئيس نائباً  انتخابه تم   ثمّ  ومن. ليكون عضواً في مجلس إدارتها

 .اللجنة األولمبية العربية السعودية 

 

العالمي وتم ترشيح المهندس لؤي ناظر وإختياره من قبل المنتدى االقتصادي 

 Young Global(في دافوس كعضو في منظمة القادة الشباب العالميين 

Leaders ( تحت سن األربعينوهي مجموعة عالمية من القادة االستثنائيين .

لمبادرة صبح عضًوا من المرتبة األولى لزمالة معهد آسبن أ م2010وفي عام 

شخصية  100اختياره واحداً من ضمن  تمّ كما  . القيادة في الشرق االوسط

عمال بجامعة كاليفورينا األكثر تأثيراً من خريجي كلية آندرسون لماجستير األ

 .عاماً  75نذ إنشائها قبل م في لوس أنجلوس

 

وتان ) م1992(وهشام  )م1990(لنا : ثالثة أبناءالمهندس لؤي ناظر لديه 

ومن هواياته الجولف والجري وركوب الدراجات وكرة السلة ). م1997(

 . وكرة القدم وبعض الرياضات األخرى

 

 



 

 

 
 
Mr. David Martin Fletcher 
 

Vice-Chairman (Non-Executive) 
Representing the foreign shareholder :  
Bupa Investments Overseas Limited 
 
Mr. David Fletcher joined the Bupa Arabia Board of 

Directors on 8 September 2014, is the Vice-Chairman, 

and was re-appointed for the new term which 

commenced 22 January 2017. 

 
Mr. Fletcher is currently the Bupa Group Chief Risk 
Officer (since January 2017), and member of its 
Executive Team, after being the Managing Director of 
Bupa International Development Markets (IDM), is a 
UK citizen based in London, and in 1985 completed a 
BA Honours in Modern History from the University of 
Durham, in the United Kingdom (UK). 
  
David joined Bupa, the international healthcare 
group, as Chief Internal Auditor in March 2014 and 
was Managing Director of Bupa IDM since September 
2014. In this role he was responsible for existing Bupa 
businesses in Poland, India, China, Thailand and Hong 
Kong, and for expansion into new domestic markets, 
as well as for Saudi Arabia through being on the 
Board of Bupa Arabia. 
 

He joined Bupa from Permata Bank in Indonesia, one 
of Indonesia's largest banks and an affiliate of 
Standard Chartered, where he was President 
Director/CEO for four and a half years. Prior to this he 
had an extensive banking career at Standard 
Chartered, where he served as Head of Group 
Internal Audit across the Standard Chartered Group, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديفيد فلتشر .السيد
 

 )غير تنفيذي( نائب رئيس مجلس اإلدارة
 :الشريك األجنبي يمثل  والذي

 د(شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيزليمت(
  

 ٨بمجلس إدارة بوبا العربية منذ تاريخ   فليتشر  ديفيد السيدالتحق 

وتم تعيينه كنائب رئيس مجلس اإلدارة وتمت إعادة  م، ٢٠١٤سبتمبر 

تعيينه ليشغل نفس املنصب في دورة املجلس الحالية والتي بدأت في 

  .م٢٠١٧يناير  ٢٢
 

  السيد فليتشر يشغل
 
منصب املدير التنفيذي للمخاطر )منذ  حاليا

 ( ٢٠١٧يناير 
 
 في الفريق التنفيذي، هذا وقد شغل سابقا

 
وعضوا

(، IDM) الدولية النامية األسواقبوبا  في شركة العاماملدير  منصب 

درجة  ولقد حصل على لندن، في سكنه مقر  مواطن بريطاني كما أنه

 الحديث التاريخدراسة  في م۱٩٨٥ عام مع مرتبة الشرف البكالوريوس

 (.UK) املتحدة في اململكة دورهام من جامعة

 كرئيس الدوليةومجموعة الرعاية الصحية  بوبا الى انضم ديفيد

 IDMشركة بوبا ل و مدير عام م ٢۰۱٤ مارس منذ التدقيق الداخلي

 بوبا شركات املسؤولية عنيتضمن منصبه  .م٢۰۱٤ سبتمبر  منذ

توسع في الو ، كونغهونغ و  ،وتايالند ،الصين ،الهند، في بولندا املوجودة

 السعودية بالنسبة للمملكة العربية، وكذلك الجديدة األسواق املحلية

 .بوبا العربية إدارة مجلستواجده في  من خالل

 

  بوبا الى انضمولقد 
 
، في إندونيسيا بيرماتا بنك من بخبرة بنكية قادما

إحدى الشركات التابعة لبنك و  في اندونيسيا أكبر البنوكواحدة من 

الرئيس التنفيذي ملدة أربع  / املدير  حيث كانستاندرد تشارترد، 

في بنك  واسعة مصرفية مهنة كان لديه وقبل ذلك. ونصف سنوات

التدقيق الداخلي  رئيس حيث شغل منصب، ستاندرد تشارترد



and was Chief Executive Officer of Standard 
Chartered Bank Bangladesh from 2002 to 2004.  

 
David has extensive international experience in 
banking, having held various senior positions 
in Nigeria, China, Hong Kong, Singapore, Bangladesh, 
Indonesia, and London with Standard Chartered and 
Citibank. 

 

الرئيس التنفيذي كان و ، مجموعة ستاندرد تشارترد عبر  للمجموعة

 م.٢۰۰٤م الى ٢۰۰٢من   بنغالديش بنكستاندرد تشارترد ل

 

 قد و ، في مجال الخدمات املصرفية دولية واسعة لديه خبرة ديفيد

 يف في ستاندرد تشارترد وسيتي بنك  العليا شغل العديد من املناصب

بنجالديش،  ،سنغافورة، كونغ هونغ، الصين، نيجيريا كل من

  .ولندنإندونيسيا 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ناظر طل هشام/ السيد
 )تنفيذي( اإلدارة مجلس عضو

 الرئيسو  إدارة مجلس عضو  منصب ناظر األستاذ طل هشام يشغُل 

  م.٢۰۰٨منذ عام  التنفيدي لشركة بوبا العربية
ُ

األستاذ ناظر  يقودُ وحيث

ذات الّنمو املتصاعد في مجال الرعاية الّصحية الرائدة شركة هذه ال

دت مع بمعايير عالية، اتّسعت دائرة عالقاته و  لخدمة املتمّيزةاو 
ّ
توط

، سوق التأمين في اململكة العربية السعوديةاملشّرعين واملراقبين على 

 ة واملؤمنين على حّد سواء.يالرعاية الّصحخدمات ومقّدمي 

 

فهو  ؛عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات األستاذ طل ناظر  يشغُل 

 عضو مجلس إدارة شركةو رئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر،  نائب

اللجنة التنفيذية للتأمين التابعة  ووعض ،للرعاية الصحية )نواه(

عضو لجنة القيادات الشابة العاملية وعضو لجنة كما هو  ملؤسسة النقد،

املدرسة إدارة  مجلسمنظمة الرؤساء الشباب، وقد انضّم لعضوية 

 م.٢۰۱٤بنيويورك في عام  ”تشوت “العاملية 

 

طل ناظر درجة املاجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون  األستاذ يحمُل 

 في مجال التمويل بوالية بنسلفانيا األم
ً
 في العاموالشراء يركية متخصصا

حصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كما  ،م٢۰۰۱

 م.۱٩٩٦في مدينة لوس انجلوس األميركية عام كاليفورنيا 

 

 
 
Mr. Tal Hisham Nazer 
Board Member (Executive) 

Mr. Tal Hisham Nazer has been a Board Member and the 
Chief Executive Officer of Bupa Arabia since 2008. Leading 
this top and fast growing specialized health care company 
to higher standards, his relationship circle has widened 
and strengthened in the insurance market in Saudi Arabia 
with regulators, healthcare providers and the insured. 

 

Mr. Tal Nazer is a Board member on various companies 
and committees.  He is the Vice Chairman of the Nazer 
Group and a Board member of Nawah Healthcare, and a 
member of SAMA’s Insurance Executive Committee.  Mr. 
Nazer is also a member of the Young Presidents 
Organization (YPO) and a member of Young Global Leaders 
(YGL).  He joined Choate’s Board in New York in 2014.   
 
 
 
Mr. Tal Nazer holds an MBA from The Wharton School, 
Pennsylvania, USA (in Finance and Buyouts, completed in 
2001) and a BA in Economics from the University of 
California at Los Angeles (completed in 1996). 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Martin Houston 
(Non-Executive Member) 
 

Representing the foreign Shareholder:  
(Bupa Investments Overseas Limited 
(BIOL)) 

 
Mr. Martin Houston was appointed as Bupa Arabia 
Board member, effective 1 October 2018, is based in 
the USA, and is a non-executive director, appointed in 
January 2014, of the main Board of Bupa, the 
international healthcare group based in London, 
England, and which is the ultimate owner of the Bupa 
Arabia major shareholder BIOL. Martin also sits on the 
Bupa Nominations Committee and is the Chairman of 
the Bupa Remuneration Committee. 
 
Mr. Houston is also the Vice-Chairman of Tellurian 
Incorporated, the Vice-Chairman of Hakluyt North 
America and, in March 2018, was appointed by Moelis 
and Company as the Chairman of its Global Energy 
Group. 
 
Martin was previously employed by the BG Group plc, 
retiring after 32 years, in 2014, as Chief Operating 
Officer and a member of its Board. Between 2015 and 
2018 Martin was the chairman of TPH International, a 
boutique investment bank based in Houston, Texas, 
USA. 
 
Mr. Martin Houston has a Bachelor's degree in 
Geology, from the Newcastle University, England, UK, 
completed during 1979, and a Master's in Petroleum 
Geology, from the Imperial College London, England, 
UK, completed during 1983. 

 

 

 

 

 

  

 مارتن هيوستن  

 (عضو غير تنفيذي)

 
 يمثل الشريك األجنبي:  والذي

 ليمتد( شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيز(
 
 

تم تعيينه كعضو مجلس إدارة في شركة  السيد/ مارتن هيوستن،

مقيم في الواليات المتحدة  2018أكتوبر  1بوبا العربية في 

األمريكية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بوبا 

، وهي عبارة عن مجموعة دولية للرعاية الصحية 2014منذ 

ومقرها في لندن المملكة المتحدة، وهي المالك الرئيسي لشركة بوبا 

مارتن  إنفسمنت أوفرسيس ليميتد الشريك األكبر في بوبا العربية.

في شركة بوبا في  و لجنة الترشيحات ورئيس لجنة المكافئاتعض

 لندن.

 

ويشغل السيد/ مارتن هيوستن، ايضاً منصب نائب رئيس مجلس 

إدارة شركة تلورين انكوربوريتد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 

تم تعيينه في موليس اند  2018هكليت نورث أمريكا وفي مارس 

  موعة الطاقة الدولية.كومباني كرئيس مجلس اإلدارة لمج

 

 32مارتن كان موظف سابق في بي جي جروب و تقاعد بعد 

عاماً في الخدمة كرئيس تنفيذي للعمليات و عضو مجلس اإلدارة 

كان مارتن رئيس مجلس إدارة  2018و  2015و بين عامي 

شركة تي بي اتش إنترناشونال ، بنك إستثماري مقره في هيوستن 

 . متحدة األمريكية، تكساس ، الواليات ال
 

األستاذ/مارتن حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من 

، 1979جامعة نيوكاستل في إنجلترا، المملكة المتحدة عام 

وشهادة الماجستير في الجيولوجيا البترولية من إمبريال كولج 

 .1983لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة عام 

 



 

 
 

Mr. Simeon Preston 
Board Member (Non-Executive) 
Representing the foreign shareholder:  
Bupa Investments Overseas Limited 
 
Mr. Simeon Preston joined the Bupa Arabia Board of 
Directors on 1 April 2018, to complete the current 
Board term, which commenced 22 January 2017, and 
which will end 30 June 2019. 
 
Mr. Simeon Preston is the Chief Executive Officer for 
the Bupa International Markets Unit, based in 
London, England, the United Kingdom, and has an 
MBA from the INSEAD Business School, a Master of 
Science in Transportation Policy and Planning 
(University of Newcastle-Upon-Tyne, England), a 
Master of Science in Geographical Information 
Systems (University of Leicester, England) and a 
Bachelor degree in Geography (London School of 
Economics, England). 
 
Simeon joined Bupa, the international healthcare 
group, as Chief Executive Officer of the International 
Markets Unit, during October 2017, and in this role 
he is responsible for existing Bupa businesses in the 
Middle East, India, China, Turkey and Hong Kong, and 
for expansion into new international markets, as well 
as for Saudi Arabia through being on the Board of 
Bupa Arabia. 
 
Until May 2017 he was AIA’s Group Chief Operations 
Officer, a member of the Group Executive Committee 
responsible for technology, innovation, operations 
and transformation. Prior to joining AIA in 2010, he 
served as a senior partner in the financial services 
practice of global management consultants Bain & 
Company, where his twin specialisms were Asia 
insurance and organizational design. Simeon 
previously spent almost nine years with strategy 
consulting firm Marakon Associates in Europe, the US 
and Asia. He lived and worked in Asia for over 20 
years before returning to the UK in 2017. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سيمون بريستون /السيد

 (تنفيذي غير) اإلدارة مجلس عضو
 يمثل الشريك األجنبي: والذي

 ليمتد شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيز
 

في  كعضو إدارة شركة بوبا العربية  لمجلس سايمون بريستون السيدانضّم 

مجلس المّدة االنتخابية ل، الكمال م٢٠۱٨إبريل  ۱ مجلس اإلدارة منذ

 يونيو ٣٠ في م وتنتهي٢٠۱٧يناير  ٢٢ اإلدارة الحالية، والتي بدأت في

 م. ٢٠۱٩

 

بوبا وحدة الرئيس التنفيذي لمنصب بريستون سايمون  السيدكما يشغل 

إنترناشيونال ماركتس، ومقرها لندن، بريطانيا، المملكة المتحدة. والجدير 

حاصل على درجة ماجستير إدارة األعمال من سايمون  /السيدبالذكر أن 

في سياسة النقل والتخطيط من  علوم جامعة انسياد لألعمال، وماجستير

في نظم المعلومات  علوم جامعة نيوكاسل أبون تاين، إنجلترا، وماجستير

الجغرافية من جامعة ليستر، إنجلترا، وشهادة البكالوريوس في الجغرافيا 

 من كلية لندن لالقتصاد، إنجلترا.

 

 

 كرئيسبوبا مجموعة الرعاية الصحية الدولية  الىسايمون  يدالسّ انضم 

ن يتضمّ و  .م٢٠۱٧خالل أكتوبر لوحدة بوبا إنترناشيونال ماركتس تنفيذي 

، الشرق األوسطفي  المتواجدة بوباشركات  المسؤولية عن هذا منصبه

، وكذلك أسواق دولية جديدةتوسع في الهونغ كونغ، وركيا وت ،الصين ،الهند

بوبا  إدارة مجلستواجده في بالنسبة للمملكة العربية السعودية من خالل 

 .للتأمين التعاوني العربية

 

 

 
يشغل منصب رئيس العمليات  سايموند السيّ  م كان٢٠۱٧مايو  حتى

، و عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة المسؤولة عن AIAلمجموعة 

التكنولوجيا واإلبتكار والعمليات ونقل المعلومات. قبل انضمامه لمجموعة 

AIA ،الخدمات  اإلستشارات في ممارسةفي  أولم كان شريك ٢٠۱٠فيو

وقد تخصص في  ،Bain & Company  اإلدارة الدولية في المالية في

هذا وقد قضى السيّد/ سايمون ما  التأمين األسيوي والتصميم التنظيمي. 

 Marakonيقرب من تسع سنوات في شركة االستشارات اإلستراتيجية 

Associates حيُث عاش وعمل في . في أوروبا، الواليات المتحدة وآسيا

 .م2017عاًما قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة في عام  20آسيا ألكثر من 



 

 

 

 

 

 

 

Ms. Huda M. Bin Ghoson 

(Board Member - Independent) 

 

Ms. Huda Al-Ghoson was the Executive Director of 

Human Resources at Saudi Aramco and was the first 

woman to be named a permanent executive 

director in the company’s history. As the head of 

Human Resources (HR) she was responsible for all 

the Human Resource Management/Development 

programs in the company, including all HR and 

labour relations to more than 66,000 employees of 

80 different nationalities. 

 

Ms. Al-Ghoson holds an MBA from the American 
University of Washington, D.C., USA and a BA in 
English Literature from the King Saud University in 
Riyadh.  
 
Huda has been on Forbes’ list of the most powerful 
Arab women and received the 2014 Arab Women 
Awards for Business Woman of the Year in Saudi 
Arabia. She was also selected as the 2015 Business 
Woman of the Year at the Arabian Business 
Achievement Awards, and honored with the 2016 
Women in Leadership Award from the Bilateral US-
Arab Chamber of Commerce. In 2017, she received 
the 17th Middle East Women Leaders Excellence 
Award, and the 2017 Gold Award for Excellence by 
the Arab’s Women Council for Social Responsibility. 
 
Huda is currently a member of the Board of the 
General Organization for Social Insurance 
(GOSI), Credit Suisse Saudi Arabia Bank, Institute of 
Public Administration, a member of the Saudi 
Telecommunications Company (STC) Nomination & 
Remuneration Committee. Huda is the Chairwoman 
of the Board of Trustees of the Arabian Society of 
Human Resources Management (ASHRM). 

 

 

 

 

 

 هدى الغصن
 (مستقل -عضو)

 

المديرة التنفيذية  شغلت السيدة هدى الغصن منصب

أول امرأة شرية في أرامكو السعودية. وكانت للموارد الب

 تنفيذية الشركة. كرئيسةتُعيّن مديرة تنفيذية دائمة في تاريخ 

للموارد البشرية ، كانت مسؤولة عن جميع برامج إدارة 

الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في الشركة ، بما 

في ذلك تخطيط القوى العاملة والموظفين والقيادة 

والتطوير المهني والتعويضات والمزايا واالستشارات 

تقاعدين وعالقات التنظيمية وإدارة األداء وخدمات الم

 جنسية مختلفة. 80موظف من  66000العمل ألكثر من 

 

ال من الجامعة حمل هدى درجة الماجستير في إدارة األعمت

، الواليات المتحدة األمريكية وشهادة األمريكية بواشنطن

البكالوريوس في األدب اإلنجليزي من جامعة الملك سعود 

 بالرياض.

 

 

، كانت على قائمة فوربس ألقوى النساء العربيات 

عن سيدة  2014وحصلت على جوائز المرأة العربية لعام 

أعمال العام في المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيارها 

في حفل توزيع  2015أيًضا كأفضل سيدة أعمال لعام 

جوائز األعمال العربية ، وتم تكريمها بجائزة المرأة في 

من غرفة التجارة األمريكية العربية  2016ة لعام القياد

، حصلت على جائزة التميز  2017الثنائية. في عام 

للقيادات النسائية السابعة عشرة في الشرق األوسط ، 

من مجلس المرأة  2017والجائزة الذهبية للتميز لعام 

 .العربية للمسؤولية االجتماعية

 

 

المؤسسة العامة وهي حاليا عضو في مجلس إدارة 

بنك كريدي سويس ، المملكة العربية  ،للتأمينات االجتماعية

السعودية ، معهد اإلدارة العامة ، عضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت الخاصة بشركة االتصاالت السعودية. هدى هي 

العربية إلدارة الموارد أمناء الجمعية  أيضا رئيسة مجلس

 البشرية.

 



 

 

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(
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