Saudi Arabia

Board of Directors
التعليم
2013

برنامج المنظور الدولي  ،كريدي أجريكول ، CIB -باريس  ،أوروبا

2011

التعليم التنفيذي ،اإلدارة استراتيجية لتحقيق النتائج  ،كلية هارفارد
إلدارة األعمال
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

2005

شهادة االستثمار األساسي  ،هيﺌة السوق المالية  ،الرياض،
المملكة العربية السعودية

2003 – 1999

بكالوريوس إدارة أعمال وإدارة دولية  ،كلية مينلو ،بالو ألتو،
الواليات المتحدة االمريكية

عبدالعزيز ابراهيم العيسى
الوﻇيفة الﺤالية :
رئيس مجلس االدارة

التاريخ المهني
منذ  2014لﻸن

اﻷسواق المتﺤدة الدولية  ،الرياض  -مستشار

فبراير – 2014
يوليو 2014

بنﻚ الرياض  ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
كبير نواب الرئيس  -تﻄوير األعمال والتخﻄيط االستراتيجي
(مكتب الرئيس التنفيذي)

فبراي – 2012
أﻏسﻄس 2013

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
المدير العام اإلقليمي  -المنﻄقة الوسﻄى

مارس – 2009
فبراير 2012

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
مدير إدارة المﺆسسات الحكومية

فبراير – 2007
مارس 2009

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي أول  -مجموعة إدارة الثروات

مايو – 2006
فبراير 2007

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
مساعد مدير الصندوق  -دائرة ﺧدمات االستثمار

يوليو – 2005
أبريل 2006

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
مدير المبيعات والخدمات االستشارية االستثمارية

يونيو – 2004
يونيو 2005

الﺒنﻚ السعودي الفرنسي ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
مشارك  -برنامج التنمية المهنية ()PDP

سبتمبر – 2003
مايو 2004

 M.A.S.Cالقابضة  ،جدة  /مساعد مدير ائتمان

يوليو – 2015
لتاريخه

الشركة السعودية للنقل واالستثمار  /رئيس مجلس إدارة

يناير – 2015
يناير 2016

عضو مجلس إدارة بيت االستثمار العالمي المملكة العربية
السعودية

يوليو – 2012
مايو 2013

الشركة السعودية الفرنسية للتأجير التمويلي  /عضو مجلس إدارة

فبراير – 2011
لتاريخ

مدينة مدينة المعرفة  /عضو لجنة المراجعة

التاريخ المهني
يناير – 2011
أبريل 2012

شركة التصدير الصناعي السعودية  /عضو لجنة المراجعة

نوفمبر – 2010
لتاريخه

الدرع العربي للتأمين  /عضو لجنة التدقيق

مايو – 2010
فبراير 2012

شركة  MASCالقابضة  /عضو مجلس إدارة

مايو – 2010
فبراير 2012

اصيلة لالستثمار العقاري  /عضو مجلس إدارة

أبريل – 2010
لتاريخه

شركة هرفي للخدمات الغذائية  /عضو لجنة التدقيق

التعليم
1997

البرنامج التنفيذي المتقدم ،مدرسة كيلوغ لﻺدارة ،جامعة نورث
وسترن ،الواليات المتحدة األمريكية

1982

شهادة البكالوريوس في االقتصاد (مع التخصص في التسويق
واإلدارة) ،فريبورغ ،سويسرا

التاريخ المهني

ميشيل عجاج
الوظيفة الحالية منذ ٢٠١٠م:
نائب رئيس مجلس ادارة
الثروات
قﻄاع االعمال
ادارة الثروات

منذ 1998

يو بي اس

2017

عضو مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية

2016 – 2015

رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية

 2010ﺣتى تاريخه نائب رئيس مجلس ادارة الثروات
 2009ﺣتى تاريخه عضو مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
2010 – 2002

عضو مجلس ادارة المجموعة

2010 – 2004

رئيس قسم ادارة الثروات في منﻄقة شرق البحر المتوسط
والشرق االوسط و افريقيا

1998

رئيس قسم ادارة الثروات في الشرق االوسط وافريقيا

1998 – 1989

البنك السويسري  ،جنيﻒ

1994

الخدمات المصرفية الخاﺻة مستشار العميل ورئيس مكتب الخليج
العربي

1989

الخدمات المصرفية الخاﺻة مستشار العميل ورئيس مكتب الشرق
االوسط

1988 – 1986

شركة براند انجنيرينق المحدودة  ،قبرص مدير  ،مسﺆول التسويق
والمبيعات

1985 – 1983

البنك السويسري

1985

الخدمات المصرفية الخاﺻة  ،مستشار عميل (جونيور)  ،هونﻎ كونﻎ

1983

ﺧريج متدرب  ،لوزان

االنتداب

كوزﯾكو  -زﯾورﯾخ

التعليم
1990

ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جورج واشنﻄن

1998

بكالوريوس إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية في باريس

التاريخ المهني

علي جانودي
الوظيفة الحالية  :رئيس
مجموعة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
رئيس ادارة الثروات في
الشرق االوسط وتركيا
وشمال افريقيا
قﻄاع االعمال  :ادارة الثروات
منذ مارس 2014م  :رئيس
ادارة المجموعة

منذ 2010

يو بي اس اي جي ( – )UBS AGسويسرا

منذ 2016

رئيس ادارة الثروات في الشرق االوسط وتركيا وشمال افريقيا

منذ 2015

نائب رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية

منذ 2013

رئيس مجموعة الشرق االوسط وشمال افريقيا

2013 – 2012

رئيس إدارة الثروات في الشرق االوسط وشمال افريقيا

2012 – 2010

رئيس إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية والشرق األدنى
وشمال أفريقيا

2010 – 2000

مجموعة البنك اللبناني الفرنسي ،باريس – فرنسا

2010 – 2006

نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

2006 – 2002

المدير العام

2002 – 2000

نائب المدير العام

1999 – 1997

المالية (السويسرية) – سويسرا
مدير  /اإلدارة العامة

1997 – 1993

بنك تشيس مانهاتن الخاص – سويسرا
فريق الشرق األوسط

1993 – 1991

بنك تشيس مانهاتن الخاص – لوكسمبورغ
فريق الخليج العربي  /الشرق األوسط  -مستشار عمالء

1991

بنك ورمز كابيتال كوربوريشن  -نيويورك
موظﻒ ائتمان جديد

التكليﻒ
نائب رئيس مجلس ادارة يو بي اس العربية السعودية
عضو في منظمة الرؤساء الشباب ،سويسرا
عضو في لجنة بريتون وودز
الرئيس المشارك للتنوع واالندماج في مجلس ادارة الثروات

التعليم
2002

(ماجستير هندسة) هندسة التصنيع واإلدارة  ،جامعة وارويك

التاريخ المهني

محمود عبدالهادي
الوظيفة الحالية :
الرئيس التنفيذي يو بي اس
العربية السعودية
رئيس الخدمات المصرفية
اإلستثمارية
عضو مجلس ادارة

منذ 2009

يو بي اس العربية السعودية

منذ 2012

الرئيس التنفيذي ،رئيس الخدمات المصرفية اإلستثمارية

2012 – 2009

رئيس الخدمات المصرفية اإلستثمارية

2009 – 2007

يو بي أس اي جي فرع دبي

2009 – 2007

عضو فريق الخدمات المصرفية اإلستثمارية في الشرق األوسط
وشمال افريقيا

2007 – 2003

يو بي اس الخدمات المصرفية االستثمارية بلندن

2007 – 2005

عضو فريق الخدمات المصرفية االستثمارية في الخدمات المصرفية
االستثمارية

2005 – 2003

محلل عملية وساطة وادارة االسهم

التعليم
1986 – 1982

جامعة بريستول
هندسة كهربائية والكترونية B. ENG.

1981 – 1977

كلية ويلينﻐتن ،بيركشير أو ،مستوى ايه و اس

التاريخ المهني

كريستوفر مارك بيثرام
الوﻇيفة الﺤالية :
عضو مجلس ادارة

اكتوبر – 2010
ﺣتى اﻵن

يو بي اس ايه جي ،لندن
رئيس المﺆسسات السيادية العالمية

– 1999
سبتمبر2010

يو بي اس ايه جي ،لندن
يو بي اس إدارة األﺻول العالمية  ،رئيس قسم الشرق األوسط

يوليو – 1998
ديسمبر 1998

نمورا إدارة أﺻول ،لندن
رئيس قسم مبيعات أوروبا ،الشرق األوسط وأفريقيا

1996 – 1992

بنك الكويﺖ المتحد ،لندن
مدير ﺻندوق الدﺧل الثابﺖ  -إدارة محافﻆ عمالء دول مجلس التعاون
الخليجي

1992 – 1990

سينتوري إلدارة األﺻول ،لندن
مدير ﺻندوق الدﺧل الثابﺖ  -إدارة محافﻆ عمالء شمال أميركا

1990 – 1987

شركة سي آي جي ان ايه ،لندن
مدير ﺻندوق الدﺧل الثابﺖ  -إدارة محافﻆ استثمارات الحياة وﻏير
الحياة

يناير – 2008
ديسمبر 2011

يو بي اس العربية السعودية
عضو مجلس إدارة ﻏير تنفيذي سابق الخبرة المهن

اللجنة التنفيذية

عضو في اللجنة التنفيذية إلدارة األﺻول المالية لشركة يو بي أس
العربية السعودية

عمر عبدالعزيز البليهد
الوظيفة الحالية:
عضو مجلس ادارة

التعليم
2007 – 2006

المعهد المصرفي (الرياض ،المملكة العربية السعودية
السعودية) .برنامج التدريب على اإلدارة  /برنامج التدريب اإلداري.

2006 – 2001

جامعة الملك فهد للنفط والمعادن (الظهران ،المملكة العربية
السعودية) كلية االدارة الصناعة قسم المالية واالقتصاد تخصص
في المالية

التاريخ المهني
 – 2008الى األن

جورا القابضة (الرياض  ،المملكة العربية السعودية) مدير تنفيذي.

2008 – 2006

البنك السعودي الهولندي (الرياض المملكة العربية السعودية)
مدير مالي معاون.

مراكز أخرى
 – 2010إلى األن

شركة تمكين لالستثمار والتنمية العقارية (الدمام ،المملكة العربية
السعودية) عضو مجلس إدارة.

