
نائب رئيس مجلس إدارة شركة

عبد الكريم أبو النصر 

أبــو النصــر ســابقًا  شــغل الســيد عبــد الكريــم 
منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي التجــاري 
- أكبــر البنــوك فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
ــر مــن عــام 2006م  ــه فــي يناي ــد منصب ــث تقل - حي

ــارس 2013م ــي م ــتقالته ف ــى اس وحت

أنهــي الســيد أبــو النصــر دراســة البكالوريــوس 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا 
الجامعــة  مــن  املاجســتير  درجــة  علــى  وحصــل 
بــدأ  ثــم  عــام 1989م،  القاهــرة  فــي  األميركيــة 
ــك الســعودي األمريكــي  ــة مــع البن ــه املهني حيات
)ســامبا( بمنصــب املديــر املســاعد ثــم رقــي بعــد 
ــي إدارة  ــام ف ــر الع ــاعد املدي ــب مس ــك ملنص ذل

االســتثمار ومجموعــة الخدمــات الخاصــة
 

التحــق بالبنــك األهلــي فــي بدايــة عــام 1995م 
بوظيفــة مديــر إقليمــي للمنطقــة الغربيــة بــإدارة 
ــدد  ــي ع ــدرج ف ــم ت ــة ث ــة الخاص ــات البنكي الخدم
مــن الوظائــف البــارزة حتــى تقلــد منصــب الرئيــس 

ــذي التنفي

وكان عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وعضــوًا باللجنــة 
عــن  املنبثقــة  اللجــان  مــن  وعــدد  التنفيذيــة 
مجلــس اإلدارة. كمــا شــغل ســابقًا منصــب نائــب 
كتليــم  فاينانــس  تركــي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
بنــكاري البنــك اإلســامي الرائــد فــي تركيــا، و 

وعضــو  كابيتــال  األهلــي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة األهلــي تكافــل للتأميــن.

الســيد عبدالكريــم عــددًا مــن املناصــب  تقلــد 
واملســؤوليات خــارج القطــاع املصرفــي فــي 
األخــرى  املؤسســات  وتطويــر  تنميــة  مجــاالت 

واملنطقــة. باململكــة 

منها:عضــو  مناصــب  عــدة  حاليــًا  يشــغل  وهــو 
ــل  ــف جمي ــد الطي ــركه عب ــي ش ــس اإلدارة ف مجل
ــي  ــة ف ــه املراجع ــس لجن ــل، رئي ــدة للتموي املتح
شــركة عبــد اللطيــف جميــل املحــدودة، عضــو 
فــي  املراجعــة  لجنــه  ورئيــس  اإلدارة  مجلــس 
شــركة صفنــاد، عضــو مجلــس إدارة شــركة ســارة 
ــوط  ــركة الخط ــس إدارة ش ــس مجل ــة، رئي القابض

الســعودية للشــحن.
 

شــركة عبــد اللطيــف جميــل املتحــدة للتمويــل 
لهــا  مرخــص   ، مقفلــة  مســاهمة  شــركة  هــي 
ــل  ــي وتموي ــر التمويل بالعمــل فــي نشــاط التأجي
االصــول االنتاجيــة والتمويــل االســتهاكي مــن 
مــال  رأس  يبلــغ  الســعودي.  املركــزي  البنــك 
بالكامــل،  مدفــوع  ريــال  مليــون   1000 الشــركة 
وتمــول الشــركة الســيارات بأنواعهــا و املعــدات 
و  اإللكترونيــة  و  املنزليــة  األجهــزة  و  الثقيلــة 

الطبيــة. املعــدات 


