
1

سعود البلیھد

, بمجلس اإلدارة لشركة وتد ھولدنغعضومدير تنفیذي والسید سعود البلیھد ھو•
لس باالضافة الى منصب عضو مجلشركة إجارة للتمويل ونائب رئیس مجلس اإلدارة

.إدارة مجموعة سدر للتجارة و المقاوالت

ن حصل السید سعود البلیھد على درجة البكالوريوس في الھندسة الكھربائیة م•
.جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

وعضو مستقل بمجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة
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رعد السعدي

في عبد اللطیف جمیل، وھيلقطاع التنقل السید رعد السعدي ھو نائب الرئیس•
تمالدولیة المستقلة ذات االنشطه المتنوعة التي عائلیة من الشركات المجموعة 

.على يد الراحل عبداللطیف جمیل1945في عام تأسیسھا 

وذلك الي ڤبدأ مسیرته المھنیة في شركات التكنولوجیا في سیلیكونالسعديالسید •
في قطاع من المناصب القیاديةاً قبل عودته إلى المملكة العربیة السعودية لیشغل عدد

.عبد اللطیف جمیلشركة السیارات في عملیات الخدمات المالیة و

ثل عضو نشط في العديد من المنظمات و اللجان و المجالس المھنیة مالسعديالسید •
عبد الخطوط الجوية العربیة السعودية، و طیران أديل، و مجموعة كولد ستورز السعودية،

ربعة، اللطیف جمیل للعقارات، عبد اللطیف جمیل للتمويل العقاري، مھیل، المبادئ األ
. مطالبة، وغیرھا

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلیة مینلو فيالسعديالسید •
.كالیفورنیا بالواليات المتحدة األمريكیة

عضو مستقل بمجلس اإلدارة
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عضو بمجلس اإلدارة 
ھنريك غوبیل 

رقوالشأوروبالمناطقالعالمیةالمالرأسأسواققسمرئیسمنصبغوبیلھنريكالسیديشغل
لىإنضماماإلقبل.عاًما20لمدةستانليبمورغانعملقدل.ستانليبمورغانوإفريقیااألوسط
.سنوات4لمدةأمروإنبيإيهبنكفيعمل,1999سنةالشركة

عمل السید غوبیل في مبیعات وتداول األسھم في إي بي إن أمرو قبل إنضمامه إلى أسواق رأس 
قام بقیادة مكتب األسھم , منذ تلك الفترة. 2004المال العالمیة في مورغان ستانلي في عام 

مال المشتركة ومجموعة أسواق المال لألسھم قبل ان يصبح الرئیس المشترك لـقسم أسواق رأس ال
.2017والرئیس المنفرد في عام 2013العالمیة في عام 

جمیع نشاطات لمناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقیاقسم أسواق رأس المال العالمیة شملي
ة الشركة للدخل الثابت وأسواق رأس المال لألسھم ونشاطات مالیة اإلستحواذ بما في ذلك المدعوم

.بالقروض منھا

یلیة ألسواق اللجنة التشغیلیة األوروبیة بالشركة وعضًوا باللجنة التشغفي عد السید غوبیل عضًوا ي
رأس المال العالمیة

1995ام تخرج السید غوبیل في كلیة لندن لالقتصاد حاصالً على مرتبة الشرف في االقتصاد في ع
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سامي كايلو

منطقةبستانليلمورغانالتنفیذيوالرئیساإلدارةمجلسرئیسھوكايلوساميالسید•
وامتیازھاستانليمورغانمبیعاتالسابقفيدارأ.أفريقیاوشمالاألوسطالشرق
الشركةمقراتفيحالیًاريقالفويتواجدأفريقیا،وشمالاألوسطالشرقبمنطقةالتجاري

.ودبيوالرياضبلندن

عاًماینلثالثيمتدحافلبسجلستانليبمورغانالعاملینقدامىبینمنكايلوالسید•
الشرقمنطقةقیادةفريقمنجزءكان.1986عامكنیويورفيلشركتناانضمعندما

.2006عامدبيبمكتبالعملبدءمنذأفريقیاوشمالاألوسط

يفديوكبجامعةوكوافكلیةمناألعمالإدارةماجستیرعلىحاصلكايلوساميالسید•
الھندسةةكلیمنالھیكلیةالمیكانیكافيدكتوراهعلىأيضاحاصلو.كارولیناشمالوالية

.ديوكبجامعة

عضو بمجلس اإلدارة 
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عبدالعزيز العجاجي

تحق ال. السید عبدالعزيز العجاجي ھو الرئیس التنفیذي لمورغان ستانلي السعودية•
. 2017بمورغان ستانلي في يونیو 

ات مدير تنفیذي ورئیس الخدمالعجاجيالسیدكان, قبل التحاقه بمورغان ستانلي•
وقبل ذلك عمل في البنك السعودي . المصرفیة للشركات في جي بي مورغان

.البريطاني، حیث كان مسؤوالً عن تغطیة كبار العمالء من الشركات

سنة وتشمل التمويل واالئتمان 20أكثر من يمتلك السید العجاجي خبرة مصرفیة تمتد •
.وخدمات الخزينة وتمويل التجارة

ي السید العجاجي حاصل على شھادة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلیة مینلو ف•
.كالیفورنیا بالواليات المتحدة األمريكیة

عضو بمجلس اإلدارة 
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كان يونالجو

نطقة لمورغان ستانلي بمرئیس المبیعات في إدارة االستثمار ھو وكان يونال جالسید •
وقد التحق بمورغان.الیابان والصینمن غیرآسیا والمحیط الھادي , الشرق األوسط

. 2010عامستانلي

نه أيضاإ, مورغان ستانلي السعوديةفي دارةاإللى دوره كعضو بمجلس إضافة باإل•
.السعوديةألسھم لمورغان ستانلي دارة صندوق رئیس مجلس اإل

رة داإلرئیس التوزيع ل أم أف أس يونالالسید كان ,قبل التحاقه بمورغان ستانلي•
يفكرئیس المبیعاتوقبل ذلك عمل. االستثمارات بمنطقة الشرق األوسط و آسیا

دارة إلفي بايونیر بمنطقة الشرق األوسط و آسیادارة االستثمارات إلالعالمیة الرائدة 
األصول العالمیةز

. ستثماريةفي الألعمال اإلسنة خبرة 30يوناليمتلك السید •

جامعة بوسطنحاصل على شھادة البكالوريوس في إدارة األعمال من يونالالسید •
.وشھادة الماجستیر في إدارة األعمال من جامعة سافولك في بوسطن

عضو بمجلس اإلدارة 
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