
المنصب الحالي

مؤسس مكتب عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع

المؤهالت العلمية

بكالوريوس قانون عام 1994م من جامعة الملك سعود

الخربات السابقة

مستشار قانوني بهيئة السوق المالية من 2005/3/1م حتى 2009/12/31م

مستشـــار قانوني بمجلس إدارة شـــركة االتصاالت الســـعودية مـــن 2003/2/1م إلى 2005/2/28م باإلضافة إلـــى تكليفه بعمل أمني 
عام مجلس اإلدارة

باحث قانوني بوزارة التجارة والصناعة (اإلدارة العامة للشركات) لمدة سبع سنوات خالل الفرتة من 1996م إلى 2003م

العمل بمكتب العمل عام 1995م

Current Position

Founder of Abdulrahman bin Abdulmohsen AlNafea office

Qualifications

Bachelor of Law in 1994 from King Saud University

Previous experience 

Legal Adviser at the Capital Market Authority from 1/3/2005 until 31/12/2009

Legal advisor to the Board of Directors of the Saudi Telecom Company from 1/2/2003 to 28/2/2005, in addition to his 
assignment to work as Secretary General of the Board of Directors

Legal researcher at the Ministry of Commerce and Industry (General Administration of Companies) for a period of seven 
years during the period from 1996 to 2003

Work at the Labor Office in 1995



المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية

المؤهالت العلمية

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال عام 2002 من كلية مينلو في الواليات المتحدة األمريكية

الخربات السابقة

شـــغل العديـــد من المناصب في مصرف "جي بي مورقـــان"، منها رئيس الخدمات المصرفية للشـــركات بني 2015، 2017، ومدير تنفيذي 
للخدمات المصرفية للشركات بني 2013 و 2015، ونائب رئيس إدارة المصرفية الدولية  للشركات بني 2011 و 2012

كما تولى منصب مدير العالقات المصرفية للشركات في البنك السعودي الربيطاني "ساب" بني 2008 و 2011

Current Position

CEO of Morgan Stanley Saudi Arabia

Qualifications

BA in Business Administration in 2002 from Menlo College, USA

Previous experience 

Held several positions at JP Morgan Bank, including Head of Corporate Banking Services between 2015 and 2017, Execu-
tive Director of Corporate Banking Services between 2013 and 2015, and Vice President of International Corporate Bank-
ing Department between 2011 and 2012

He also held the position of Director of Corporate Banking Relations at the Saudi British Bank "SABB" between 2008 and 
2011



المنصب الحالي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سبعني لالستثمار

المؤهالت العلمية

ماجستري في إدارة األعمال وماجستري في االقتصاد من جامعة بوسطن، عام 2006

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بوسطن ،عام 2001

محلل مالي معتمد ومحاسب قانوني معتمد

الخربات السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة االستثمارات الرائدة

نائب المحافط لشؤون االستثمار/ مستشار  في المؤسسة العامة للتقاعد  من عام 2017 إلى عام 2018

نائب الرئيس التنفيذي وكبري مسؤولي االستثمار في مؤسسة الملك عبداهللا العالمية لألعمال اإلنسانية، من عام 2014 إلى 
2017

رئيس إدارة المحافظ في ماسك، شركة استثمار سعودية، من عام 2012 إلى عام 2013

رئيس إدارة المحافظ االستثمارية، قسم إدارة االستثمار، أرامكو السعودية

عمل في تأسيس وقف جامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنية (كاوست) وشغل منصب مدير محفظة تغطي األسواق العامة

Current Position

Managing Director & CEO, Sabeen Investment Company

Qualifications

MBA and MA in Economics from Boston University, 2006

BS in Business Administration from Boston University, 2001

Certified Financial Analyst and a Certified Public Accountant

Previous experience 

CEO of Ra'idah Investment Company (RIC)

Vice governer for investement/dvisor at Public Pension Agency from 2017 to 2018.

Deputy CEO & Chief Investment Officer, King Abdullah International Foundation for Humanitarian Foundation from 2014 
to 2017

Head of Portfolio Management at MASIC, Saudi based Investment Company from 2012 to 2013

Head of Portfolio Management, Investment Management Division, Saudi Aramco

Worked at the inception of King Abdullah University of Science & Technology Endowment (KAUST) and served as Portfolio 
Manager covering public Markets



المنصب الحالي

رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

المؤهالت العلمية

حاصل على دكتوراه في إدارة األعمال عام 2019 من جامعة نوتنقهام ترينت في المملكة المتحدة

حاصل على ماجستري مشرتك في  إدارة األعمال عام 2012  بالتعاون مابني جامعة أدنربه في المملكة المتحدة و جامعة ENPC  في 
باريس

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1992

الخربات السابقة

شغل منذ أكتوبر عام 2014 م وحتى 2018 م رئاسة مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق األوسط وجنوب آسيا وعضوية مجلس إدارة 
كي بي إم جي العالمية

عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة 8 أعوام، بني عام 1992 و 2000

لديه خربه تمتد إلى 25 عامًا في مجال التدقيق واالستشارات

Current Position

Chairman of the Board of Directors of KPMG Al-Fawzan & Partners

Qualifications

Nottingham Trent University, Doctor of Business Administration (DBA), Business Administration and Management, 
General, 2019

Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees (ENPC) and University of Edinburgh, MBA, 2012

King Saud University, KSA, Bachelor, Accounting, 1988-1992

Previous experience 

Helds the chairmanship of the KPMG Middle East and South Asia Board of Directors from October 2014 until 2018 and 
was a member of the KPMG International Board of Directors

Senior Financial Auditor, Saudi Industrial Development Fund – SIDF, Jan 1992 – May 2000

He has 25 years of experience in auditing and consulting



المنصب الحالي

وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد والمالية العامة ، جامعة ليهاي ، أمريكا، عام 2008م

حاصل على ماجستري في االقتصاد من "جامعة الملك سعود" عام 2000م

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من "جامعة الملك سعود" عام 1994م

الخربات السابقة

وكيل المحافظ لألبحاث والشؤون الدولية في البنك المركزي السعودي من يوليو 2016م حتى يونيو 2018م

مدير تنفيذي وعضو المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي من ديسمرب 2013 حتي يوليو 2016م

شغل منصب مستشار اقتصادي في "وزارة المالية" من عام 2008م حتى عام 2011م

Current Position

Deputy Governor for Supervision at the Saudi Central Bank

Qualifications

Holds a doctorate degree in economics and public finance, Lehigh, US, in 2008

Holds a master's degree in economics from "King Saud University" in 2000

Holds a bachelor's degree in accounting from "King Saud University" in 1994

Previous experience 

Deputy Governor for Research and International Affairs at the Saudi Central Bank from july 2016 to june 2018

Executive Director and Member of the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) from December 2013 to 
July 2016

Helds the position of economic advisor in the "Ministry of Finance" from 2008 to 2011



المنصب الحالي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية

المؤهالت العلمية

ماجستري العلوم - تمويل الشركات - جامعة ريدنجن، بريطانيا، 2009

بكالوريوس علوم مالية - جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن،السعودية،  2006

الخربات السابقة

صندوق االستثمارات العامة:
نوفمرب 2015 - يونيو 2017: مستشار إدارة االستثمار

جدوى المالية:
مايو 2015 - نوفمرب 2015: نائب الرئيس، االستثمارات البديلة وتطوير المنتجات، إدارة األصول

:(CMA) هيئة السوق المالية
2014 - 2015 مستشار رئيس مجلس اإلدارة

2014-2010 أخصائي عمليات الدمج واالستحواذ ، وكالة الشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية ، إدارة الطرح والدمج واالستحواذ

صندوق التنمية الصناعية السعودي:
2008-2006 محلل ائتمان ، فريق صناعة األغذية ، إدارة االئتمان والمخاطر

Current Position

Managing Director and CEO of Alpha Capital Company

Qualifications

Master of Science - Corporate Finance - University of Reading, ICMA Center, UK, 2009

Bachelor’s Degree, Finance - King Fahd University of Petroleum and Minerals, KSA, 2006

Previous experience 

Public Investment Fund:
Nov 2015 – Jun 2017: Advisor, Investment Department

Jadwa Investment: 
May 2015 – Nov 2015: Vice President, Alternative Investments & Product Development, Asset Management

Capital Market Authority (CMA): 
2014 – 2015: Chairman’s Advisor
2010 – 2014: M&A Specialist, Listed Companies & Investment Products Deputy, Offering, Mergers & Acquisitions Department

Saudi Industrial Development Fund (SIDF): 
2006 – 2008: Credit Analyst, Food Industry Team, Credit and Risk Department



المنصب الحالي

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق

كاتب سعودي

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال البنية التحتية لإلنرتنت ، جامعة بيتسربغ، أمريكا ، عام 1997

حاصل على شهادة ماجستري في علوم الحاسب اآللي، جامعة بيتسربغ، أمريكا

حاصل على شهادة ماجستري في إدارة األعمال، جامعة دايتون، أمريكا، عام 1992

الخربات السابقة

مستشار تقنية المعلومات ومدير المركز الوطني للتصديق الرقمي في وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت من عام 2002 إلى 2018

الرئيس التنفيذي المكلف لشركة زجول لالتصاالت من عام 2000 إلى 2001

محلل نظم ورئيس وحدة خدمات اإلنرتنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من عام 1985 إلى 2000

لديه خربة طويلة في االستثمار في األسواق األمريكية تزيد عن ثالثني عامًا

ألف العديد من الكتب منها ( المال واالستثمار في األسواق األمريكية – عرب اإلنرتنت )

قدم عدد من االستشارات في عدة أعمال تجارية وقانونية وتقنية

Current Position

Founder and CEO of EPAP Marketing Platform Company

Saudi writer

Qualifications

He holds a PhD in the field of Internet infrastructure, Pittsburgh, US, 1997

He holds  a master degree in Computer Science, Pittsburgh, US

He holds an MBA degree, university of dayton, US, 1992

Previous experience 

Information Technology Advisor/consultant and Director of the National Center for Digital Certification at the Minister of 
Communications and Information Technology, and Communications and Information Technology Commission, from 2002 to 2018

Acting CEO of Zajoul Telecom Company from 2000 to 2001

Systems Analyst and Head of the Internet Services Unit at King Abdulaziz City for Science and Technology from 1985 to 2000

Has a long experience in investing in the American markets of more than thirty years

He is the author of many books including "Money and Investing in American Markets - Online"

He has provided a number of consultations in several commercial, legal and technical businesses



المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي للسوق المالية تداول

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة الماجستري في إدارة األعمال من جامعة مانشسرت في بريطانيا, 2013م

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات, من جامعة البرتول و المعادن, عام 2004م

الخربات السابقة

التحق بتداول عام 2009 م وتدرج في عدة مناصب إدارية وقيادية

مدير عام اإلدارة العامة لألسواق في السوق المالية السعودية تداول منذ عام 2009 حتى مارس 2021

مدير عالقات الشركات في مصرف الراجحي من أكتوبر 2004 حتى مارس  2009

يتمتع الرميح بخربة واســـعه في القطاع المالي، قاد خاللها العديد من األدوار والمســـؤوليات و على مدى الســـنوات الماضية، قاد 
بنجاح العديد من أنشطة المبيعات والتسويق لتداول

Current Position

CEO of Tadawul

Qualifications

Holds an MBA from the Manchester Business School,UK, 2013

Holds a Bachelor degree in Management Information Systems from King Fahd University of Petroleum & Minerals,Saudi, 2004

Previous experience 

Joined Tadawul in 2009, he held several administrative and leading positions

Chief of Markets at Tadawul from 2009 to march 2021

Corporate Relationship Manager at Al-Rajhi Bank from October 2004  to March 2009

Has extensive experience in the financial sector, where he has successfully led several roles and responsibilities

Over the past years, he has successfully led various sales and marketing activities in Tadawul


