فريق اإلدارة

وائل الرشيد
رئيس املطابقة وااللتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول االبالغ عن غسل
االموال
األستاذ وائل يحمل درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ليفربول
باململكة املتحدة .أحد املختصين الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن ثالثة
وعشرون عام في القطاع املالي ،إثنى عشر عاما منها كانت في مجاالت التدقيق
واملراقبة املالية .وائل حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد وشھادة
أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال وشهادة مدقق معتمد في عمليات
الغش واإلحتيال وشهادة معتمدة في التحليل االستراتيجية والتحليل التنافس ي.

غسان عبد الفتاح صوفي
رئيس قسم ادارة الثروات  ،يو بي اس العربية السعودية
يتمتع غسان بأكثر من  25عاما من الخبرة في القطاع املصرفي السعودي .قبل
انضمامه إلى يو بي اس العربية السعودية في سبتمبر  2019م  ،شغل منصب
مدير ادارة الخدمات املصرفية الخاصة  -املنطقة الغربية في مجموعة سامبا
املالية ألكثر من  13عاما  ،تركز عمله على كبار العمالء في املصرفية الخاصة
واملؤسسات حيث كان يروج ملنتجات سامبا املصرفية  ،و يقدم املشورة إلى
كبار العمالء في فرص التمويل .عمل غسان مسبقا في البنك األهلي التجاري
) ،(NCBحيث كانت آخر مهامه في قسم إدارة املخاطر .تولى العديد من
املسؤوليات بما في ذلك مدير مراقبة االئتمان على مستوى اململكة  ،وأمين سر
لجنة االئتمان  ،و إدارة سياسات االئتمان وإدارة املحافظ االئتمانية.
حصل غسان على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر واملاجستير في إدارة
األعمال من جامعة جورج واشنطن في الواليات املتحدة االمريكية ،كما حضر
دورة القيادة التنفيذية انسياد وفرانك راسل لإلدارة التنفيذية.

محمود عبد الهادي
الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات املصرفية االستثمارية
محمود هو املسؤول عن مكتب يو بي اس العربية السعودية بصفته الرئيس
التنفيذي باإلضافة إلى دوره كرئيس الخدمات املصرفية االستثمارية .انضم
محمود ليو بي اس في يناير عام 2003م في مكتب لندن  ،في اطار قسم عملية
وساطة وادارة االسهم وعمل على مجموعة متنوعة من املشاريع .في عام
2005م انتقل محمود الى قسم الخدمات املصرفية االستثمارية ليو بي اس في
لندن وعمل على مجموعة متنوعة من الصفقات التي شملت تقديم املشورة
للحكومة السعودية على مشروع خصخصة السكك الحديدية ؛ وهيكلة
وتمويل صفقة شركة االستثمار االماراتية لالستحواذ على حصة تبلغ  %2.4في
شركة  Time Warnerبقيمة بلغت ملياري دوالر ؛ صفقة استحواذ شركة
 TECOM Investmentsعلى حصة  %60من  Maltacomوصفقة بيع حصة
شركة  Cable and Wirelessالبالغة  %20من اسهم شركة  Batelcoالبحرينية
انتقل محمود إلى مكتب يو بي اس دبي في فبراير 2007م ،وعمل على العديد
من الصفقات ،بما في ذلك صفقة شراء ايبيك ( )IPICبحصة بلغت  %20من
شركة كوزمو اويل ) (COSMO OIL؛ الطرح االولي لشركة  DEPAفي سوق
نازداك دبي البالغة  400مليون دوالر امريكي ؛ وصفقة شراء مجموعة زين
تراخيص لالتصاالت املتنقلة في اململكة العربية السعودية والعراق.
تولى محمود دور رئيس الخدمات املصرفية االستثمارية ليو بي إس العربية
السعودية في عام 2009م ،حيث عمل على عدد من صفقات استحواذ وبيع
لشركات سعودية وغير سعودية داخل وخارج اململكة أبرزها استحواذ الشركة
السعودية لإلستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني ("سالك") على حصة %19.95
من شركة  Minerva St.بقيمة بلغت  187مليون دوالر .تولى محمود دور
الرئيس التنفيذي إلى جانب دوره في خدمات االستثمار املصرفي في عام
2012م.
محمود سعودي الجنسية ،وحاصل على درجة املاجستير في هندسة التصنيع
واإلدارة من جامعة وارويك في بريطانيا.

فادي فاخوري
رئيس ادارة تنظيم مخاطر االعمال
األستاذ فادي حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة Ecole des
 ).Hautes Etudes Commerciales (H.E.Cبكندا .فادي لديه تسع سنوات خبرة
عمل في ادارة املخاطر واملالية في شركات سعودية مرخص لها من قبل هيئة
السوق املالية.

مازن مطرجي
مستشار عمالء  ،قسم ادارة الثروات
انضم مازن مطرجي إلى  UBSفي أواخر ديسمبر  2019م قادما من عوده
كابيتال جالبا معه خبرة مصرفية مدتها  25عاما في اململكة العربية السعودية.
في عام  ، 1994بدأ مسيرته املهنية في سامبا قسم الوساطة الدولية وعمل ملدة
 5سنوات قبل أن ينتقل إلى شركة وساطة عبر اإلنترنت حيث عمل أيضا ملدة
 5سنوات .ثم انضم إلى ساب في عام  2004وعمل مديرا للوساطة في األسهم
الدولية ملدة  5سنوات أخرى قبل أن يقرر االنتقال إلى اي اف جي هيرمس
كمدير للتغطية .في شركة اي اف جي هيرمس عمل ملدة  6سنوات وبسبب
منصته اإلقليمية وعروضه الواسعة  ،تولى مازن دورا مختلفا أضاف قيمة إلى
خبرته في جانب عالقات العمالء .كما عمل في البالد كابيتال كرئيس إلدارة
الثروات.

مي صالح الراجح
املدير املالي

نوره بن يوسف
مستشار عمالء  ،قسم ادارة الثروات

انضمت مي الراجح ليو بي اس السعودية في شهر ابريل  .2018وتتضمن
مسؤولياتها التقارير الخاصة بالهيئات التنظيمية ومصلحة الضرائب ,باالضافة
الى التقارير اإلدارية.

انضمت نوره ليو بي اس العربية السعودية في سبتمبر 2016م .لديها خبرة
الكثر من  10سنوات في القطاع املالي ،وقبل انضمامها لبنك يو بي اس العربية
السعودية عملت نوره ملدة  6سنوات لدى جي بي مورغان في جنيف -
سويسرا كمدير عالقات قسم ادارة الثروات لعمالئها في السعودية والكويت.

قبل اإلنضمام إلى يو بي اس ,كانت مي املراقب املالي في مورغان ستانلي
السعودية ,وقد بدأت مسيرتها في كل من شركتي املراعي وايربص الدفاع
والفضاء خالل ست سنوات في القسم املالي.

كما عملت سابقا الكثر من  4سنوات مع البنك السعودي الهولندي في الرياض
كمدير تطوير منتجات املصرفية االسالمية.

مي حاصلة على درجة املاجستير في املحاسبة واملالية من جامعة ليفربول
باململكة املتحدة ,باإلضافة إلى درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية بتخصص
املحاسبة من جامعة امللك سعود بالرياض.

نوره حاصلة على درجة الباكالوريوس في ادارة االعمال من جامعة امللك سعود.

