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 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

يمتلك فري�ق اإلدارة التنفيذية في مجموعة صافوال 
خربات واسعة في قطاعات متعددة على امتداد 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
ويتميز بسجله الحافل باإلنجازات في العديد من 

القطاعات على مدار عدة عقود، بما في ذلك 
االست�ثمار والتموي�ل واألغذية والتجزئة واألدوية 

واالتصاالت.

أعضاء اإلدارة التنفيذية

م. أنيس أحمد مؤمنة
الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال

الوظائف السابقة: شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة سدكو القابضة، كما عمل مع مجموعة سامبا 
المالية حيث شغل عدة مناصب منها المدير العام وكبري 
مسؤولي االئ�تمان. باإلضافة إلى ذلك، عمل في شركة 

بروكرت أند غامبل.
المؤهالت: شهادة ماجستري العلوم في اإلدارة 

الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوري�وس العلوم في 
الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف، كالهما من جامعة 

جورج واشنطن - الواليات المتحدة.
الخربات: له خربة تمتد ألكرث من 2٥ عاماً في القطاع الخاص 

وقطاع الخدمات المالية، حيث أتاحت له مسريته المهنية 
اكتساب خربات في مجموعة متنوعة من قطاعات 

األعمال، بما في ذلك االست�ثمارات والتجزئة والصناعة 
والتطوي�ر العقاري. كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد 

من الشركات.

أ. سامح حسن
الرئيس التنفيذي لشركة صافوال األغذية 

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لالست�ثمار في 
مجموعة الفيصلية، الرئيس التنفيذي لشركة تداوي 

السعودية للرعاية الصحية، الرئيس التنفيذي للعمليات 
مجموعة باسمح التجارية والصناعية، كما تقلد عضوية 

مجالس إدارة عدد من الشركات.
المؤهالت: البكالوري�وس في االقتصاد من الجامعة 

األمريكية بالقاهرة، مصر
الخربات: لديه خربة واسعة في القيادة والتخطيط 

االسرتاتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل 
في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات أخرى 

متنوعة.

د. بندر طلعت حموه
الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة النهدي 
الطبية، المشرف العام على الشئون العامة بوزارة 

الصحة.
المؤهالت: بكالوري�وس في علوم الصيدلة من جامعة 

الملك سعود، المملكة العرب�ية السعودية.
الخربات: له خربة واسعة تمتد لما يقارب ٣0 عاماً في 

قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية، كما تقلد 
العديد من الناصب اإلدارية في القطاعني الخاص والعام. 

كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.

أ. نعمان فرخ عبدالسالم
المدير المالي لمجموعة صافوال

الوظائف السابقة: المدير المالي لشركة صافوال لألغذية؛ 
المدير المالي لمجموعة عطية؛ المدير المالي لشركة 

إعمار المدينة االقتصادية؛ نائب المدير المالي لمجموعة 
صافوال؛ المدير المالي لمجموعة صافوال؛ المدير العام 

األول للشؤون المالية وت�كنولوجيا المعلومات في شركة 
صافوال لألغذية؛ مدير مالي صافوال البحري�ن؛ مساعد مدير 

الت�كلفة والميزانية لمصنع االسمنت في باكستان.
المؤهالت: حاصل على مؤهالت مهنية في محاسبة 
الت�كاليف واإلدارة، وإدارة الضرائب؛ مشارك في معهد 

محاسبة الت�كاليف واإلدارة؛ زميل معهد إدارة الضرائب، كما 
يحمل درجة البكالوري�وس في المالية، جامعة كراتشي، 

باكستان.
الخربات: يتمتع بخربة ألكرث من 20 عاماً في مجال اإلدارة 

المالية والتموي�ل والمحاسبة في مجموعة صافوال 
وشركاتها التابعة.

أ. محمد نصر        
المدير التنفيذي لالست�ثمار

الوظائف السابقة: قبل االنضمام لصافوال في 2019، 
19 عاًما من الخربة في مجال الملكية الخاصة وعمليات 

االندماج والتملك واالستشارات مع كربى الشركات 
العالمية واإلقليمية مثل بنك كريدي سويس وجلف 

كابيتال والمال كابيتال )احدى الشركات التابعة لالست�ثمارات 
لشركة دبي لالست�ثمار(. وقد قاد اسرتاتيجيته االست�ثمارية 

ومعامالته في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال، كلية لندن لألعمال 
المملكة المتحدة وشهادة البكالوري�وس في هندسة 

النظم الصناعية والتصنيع، جامعة ليهاي الواليات المتحدة 
األمريكية.

الخربات: له خربة واسعة في مجال قيادة اسرتاتيجية 
االست�ثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة 

بجانب خربته في مجال االستحواذ والتملك وإدارة 
المحافظ االست�ثمارية وخطط الخروج من االست�ثمارات في 

العديد من القطاعات.

أ. النور علي سعد
المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون 

القانونية وأمني مجلس اإلدارة 

الوظائف السابقة: منذ انضمامه لصافوال في عام 1999 
تقلد عدد من الوظائف في مجموعة صافوال كان أبرزها: 
المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون القانونية 

للمجموعة، والمدير التنفيذي للحوكمة وشئون مجالس 
اإلدارة لصافوال وشركاتها الفرعية في قطاعي األغذية 

والتجزئة، وقبل ذلك وظيفة المدير األول لشئون الشركات 
ومجالس اإلدارة واالتصال.

المؤهالت: حاصل على درجة الماجستري في القانون من 
جامعة كامبرييا – بريطانيا، والبكالوري�وس والماجستري في 

إدارة األعمال من جامعة السودان للعلوم والت�كنولوجيا- 
الخرطوم. كما له شهادات معتمدة من مؤسسات 

إقليمية في مجال الحوكمة وااللتزام وأمانة شئون 
مجالس اإلدارة ولجانه.

الخربات: له خربة واسعة تجاوزت 18 عاماً في مجال 
حوكمة الشركات وااللتزام والشئون القانونية وشئون 
مجالس اإلدارة واللجان وعالقات المست�ثمري�ن واالتصال 

المؤسسي.

أ. مرهف محمد السمان        
 المدير التنفيذي للموارد البشرية 

والخدمات اإلدارية 

الوظائف السابقة: انضم إلى صافوال في مارس 2016 
في وظيفة المدير األول الستقطاب المواهب والكوادر 

البشرية وقبل انضمامه لصافوال عمل األستاذ مرهف مع 
شركات مختلفة محلية و عالمية مثل شركة إعمار المدينة 

االقتصادية، والبنك األهلي التجاري، وكريستل جلوبال
المؤهالت: حاصل على شهادة PHRi وهي شهادة 

مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية من 
The HR Certification Institute ، وحاصل على درجة 

الماجستري في ت�كنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة 
دي باول في شيكاغو الواليات المتحدة األمريكية.

الخربات: له خربة واسعة في مجال الموارد البشرية 
تجاوزت 12 سنة تشمل على سبيل المثال: تطوي�ر 

عالقات وشراكات األعمال في مجال الموارد البشرية 
، واالستقطاب والتوظيف ، والتطوي�ر الوظيفي وبناء 

الهياكل االدارية ، باإلضافة إلى ادارة األداء و المواهب، 
والتدريب والتطوي�ر الوظيفي، وبرامج توطني الوظائف 
)برامج السعودة(، وسياسة وإجراءات الموارد البشرية.

أ. طارق محمد إسماعيل 
المدير التنفيذي للمسئولية اإلجتماعية 

واالستدامة 

الوظائف السابقة: المدير التنفيذي للشئون العامة 
واالستدامة وأمني مجلس إدارة صافوال، المدير التنفيذي 

لالتصال المسئوية االجتماعية بمجموعة صافوال، مدير 
أول االتصال والمسؤولية االجتماعية بشركة بنده للتجزئة، 
مدير أول االست�ثمار والتسوي�ق بمجموعة أعيان، مدير كبار 

الشخصيات بشركة إعمار المدينة االقتصادية.  
المؤهالت: بكالوري�وس في إدارة األعمال من جامعة 

دبي، شهادة معتمدة في حوكمة الشركات وبرنامج كبار 
التنفيذي�ني من جامعة انسياد الفرنسية، منح الدكتوراه 

الفخرية في االستدامة من األمم المتحدة.
الخربات: له خربة كبرية في مجال االتصال المؤسسي 

والتسوي�ق والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية 
واالست�ثمار وشئون مجالس اإلدارة واللجان.  




