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عضو مجلس إدارة واملدير العام التنفيذي األول
العضو املنتدب

KHALID AL KARIMY, PH.D.
CEO & Senior Managing Director
Board Member
د .خالــد الكريمــي ،هــو املديــر العــام التنفيــذي األول،
«العضــو املنتــدب» فــي شــركة عبــد اللطيــف جميــل
املتحــدة للتمويــل ،وهــو الــذي يقــود لجنــة التحــول
الرقمــي املســؤولة عــن رقمنــة وأتمتــة نمــاذج األعمــال
فــي الشــركة وإضافــة خدمــات ومنتجــات الكترونيــة
جديــدة.

Khalid Al Karimy, Ph.D., is the Chief Executive Officer
and the Senior Managing Director of Abdul Latif
Jameel United Finance Co. He is the head of the
digitalization and transformation committee in ALJUF
responsible for digitalizing the business model, adding
new services and products.

كمــا أنــه مســؤول عــن اإلشــراف علــى وتوجيــه تنفيــذ
اســتراتيجيات وسياســات األعمــال فــي عبــد اللطيــف
جميــل املتحــدة للتمويــل عبــر مناطــق اململكــة .كمــا
قــاد الدكتــور خالــد عمليــة وضــع الخطــط االســتراتيجية
للشــركة ،بمــا فــي ذلــك وضــع الشــركة املســتقبلي
فــي الســوق ،مــن خــال املنتجــات الجديــدة وتحســين
الكفــاءة التشــغيلية للشــركة مــن خــال تطويــر اإلجــراءات
وأتمتهــا ،وتغييــر نمــوذج األعمــال للشــركة ليكــون أكثــر
كفــاءة وفعاليــة.

He is in-charge for overseeing and directing the
implementation of ALJUF business strategies and
policies across the regions. He also led the process
of devising the company’s strategic plans, including
future company position in the market, new offerings
and improving operational efficiency through
changing processes, and altering business model to be
more efficient and effective.

وتتنــوع خبــرة د .خالــد بيــن مجــال الخدمــات املاليــة و
مجــال تطويــر املــوارد البشــرية .وقــد شــغل عــدة مناصــب
منهــا مديــر التدريــب والتطويــر ومديــر إدارة املواهــب
فــي البنــك اإلســامي للتنميــة واملديــر العــام التنفيــذي
للخدمــات املســاندة وكذلــك املديــر العــام التنفيــذي
لقطــاع العمليــات بشــركة عبداللطيــف جميــل املتحــدة
للتمويــل .كمــا يشــغل د .خالــد عضويــة مجلــس إدارة
شــركة عبــد اللطيــف جميــل املتحــدة للتمويــل والشــركة
الســعودية لتســجيل عقــود االيجــار التمويلــي
حصــل د .خالــد علــى شــهادة البكالوريــوس فــي
املحاســبة مــن جامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة ،وشــهادة
املاجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة ســانت تومــاس
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وكذلــك شــهادة الدكتــوراه
فــي التقنيــة الصناعيــة مــن جامعــة شــمال أيــوا بالواليــات
املتحــدة.

Dr. Khalid has extensive board experience in
financial services as well as human resources. He
held many positions such as training manager, talent
management at the Islamic Development Bank,
Support Services Division Director at Abdul Latif
Jameel United Finance company. He also serves as
board member at Abdul Latif Jameel United Finance
and SIJIL (Saudi Financial Lease Contract Registry
Company).
Dr. Khalid received his undergraduate studies in
King Abdulaziz University, in Jeddah, from which he
graduated with a Bachelor’s degree in Accounting. He
earned a Master’s degree in Business Administration
(International) Management at University of St.
Thomas, Minnesota, USA and a Doctorate degree in
Industrial Technology at the University of Northern
Iowa, Iowa, USA.

رمضان خاتم الزهراني
املدير العام التنفيذي للعمليات

Ramadan Al Zahrani
Managing Director of Operations.

يشــغل املهنــدس /رمضــان منصــب املديــر العــام
التنفيــذي إلدارة العمليــات وهــو املســؤول
األول عــن عمليــات التمويــل وعالقــات العمــاء
للشــركة.
يتمتــع املهنــدس /رمضــان بخبــرة مهنيــة تقــارب
 24عامــا تتركــز فــي مجــال تطويــر األعمــال
واملبيعــات داخــل اململكــة حيــث عمــل ســابقًا
لــدى عــدة جهــات ومنهــا شــركة بروكتــر وقامبــل،
البنــك األهلــي الســعودي وشــركة بوبــا العربيــة
العربيــة للتأميــن التعاونــي وإنضــم للشــركة منــذ
عــام  2015فــي إدارة العمليــات حيــث عمــل علــى
عــدة قطاعــات قبــل توليــه منصــب املديــر العــام
التنفيــذي للعمليــات وهــو حاصــل علــى شــهادة
بكالوريــوس فــي هندســة النظــم مــن جامعــة
امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن وعــدة دورات
تنفيذيــة تشــمل جامعــة إنســياد لألعمــال.

Eng. Ramadan is the Managing Director of
Operations heading Financing operations
and customer’s relations for the company.
Ramadan has near 24 years of experience
in business development and sales. He
worked previously in different industries
with companies including Procter and
Gamble, Saudi National Bank and Bupa
Arabia for cooperative insurance. Ramadan
joined ALJUF since 2015 with Operations
department where he managed various
sectors before being promoted to Head
Operations. Ramadan holds a B.S. Degree
from King Fahd University of Petroleum
and Minerals in Systems Engineering and
attended executive development programs
with Insead Business School and others.

طالل مفرح السعدي
مديرعام تنفيذي مالي

Talal Mofareh Alsaadi
”Chief Financial Officer “CFO

األســتاذ /طــال يتمتــع بأكثــر مــن  19ســنة خبــرة
فــي املجــال املالــي اكتســبها من خالل مســيرته
املهنيــة ،حيــث شــغل منصــب املديــر املالــي
فــي شــركة نجــم لخدمــات التأميــن وشــركة
ســابتكو وعمــل كمراقــب مالــي فــي بنــك الخليــج
الدولــي ،وهــو حاصــل علــى شــهادة البكالوريوس
فــي إدارة األعمــال الدوليــة وماجســتير فــي إدارة
األعمــال املاليــة ،باإلضافــة إلــى حصولــه علــى
شــهادة معتمــدة فــي املعاييــر الدوليــة.

Mr. Talal Alsaadi comes to ALJUF with more
than 19 years of experience.
Talal Alsaadi holds bachelor›s degree in
international business administration and
masters of business administration degree in
Finance (MBA Finance) and IFRS certificate
from ACCA. He worked previously in
different industries with companies including
Najm Company for Insurance Services,
SAPTCO and Gulf International Bank.

محمد هاني عبدالجبار
املدير التنفيذي لاللتزام ومكافحة غسل األموال

Mohamed Abduljabbar
Compliance & AML Director

يشــغل األســتاذ /محمــد منصــب املديــر التنفيذي
إلدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب وهــو املســؤول األول عــن تحســين
وتطويــر ثقافــة االلتــزام .وهــو رئيــس لجنــة األمــن
الســيبراني فــي الشــركة وعضــو لجنــة االلتــزام
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
لشــركات التمويــل لعــدة دورات.
يتمتــع األســتاذ /محمــد بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن
 17عامــا فــي مجــال االلتــزام واملراجعــة الداخليــة
والحوكمــة فــي القطــاع املالــي داخــل اململكــة
العربيــة الســعودية ،حيــث عمــل ســابقًا لــدى
بنــك الجزيــرة والبنــك األهلــي .وهــو حاصــل علــى
شــهادة مســؤول االلتــزام املعتمــد باإلضافــة
الــى دبلــوم متقــدم فــي االلتــزام ومكافحــة
الجرائــم املاليــة.

Mr. Abduljabbar is the Director of the
Compliance and Anti-Money Laundering
and Terrorist Financing Department and he
is primarily responsible for improving and
developing the Compliance culture. He
is occupied the position of the Chairman
of ALJUF’s Cyber Security Committee and
a member of the Compliance and AntiMoney Laundering and Terrorist Financing
Committee for finance companies.
Mr. Mohamed has more than 17 years of
professional experience in the field of
compliance, Governance and internal
auditing in the financial sector in the
Kingdom of Saudi Arabis, where he
previously worked for Bank Al-Jazira and AlAhly Bank. He holds a certificate of Certified
Compliance Officer in addition to an
advanced diploma in Compliance and AntiFinancial Crimes.

عبداهلل محمد دهان
املدير التنفيذي إلدارة املخاطر

Abdallah Dahhan
Director of Risk Management

يشــغل األســتاذ /عبــداهلل منصــب املديــر
التنفيــذي إلدارة املخاطــر ،وهــو املســؤول األول
عــن تطبيــق إطــار عمــل إدارة املخاطــر وكذلــك
املراقبــة املســتمرة ملســتويات املخاطــر
املعتمــدة.
يتمتــع األســتاذ /عبــد اهلل بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن
 16عامــا فــي قطــاع التمويــل والتقنيــة املاليــة
ومجــال إدارة املخاطــر داخــل اململكــة ،حيــث
شــغل منصــب مديــر مخاطــر التمويــل التأجيــري
لــدى البنــك األهلــي التجــاري ،وكذلــك مديــر
مخاطــر فــي شــركة تأجيــر للتمويــل ورئيســا إلدارة
املخاطــر فــي شــركة دار االئتمــان الســعودي،
وكذلــك شــغل منصــب رئيــس إدارة املخاطــر فــي
شــركة تمــام للتمويــل بالتقنيــة.
وهــو حاصــل علــى شــهادة ماجســتير إدارة
األعمــال مــن جامعــة الفيصــل ،وكذلــك حاصــل
علــى شــهادات مهنيــة مــن األكاديميــة الدوليــة
لألعمــال واإلدارة املاليــة وهــي شــهادة
أخصائــي معتمــد فــي املخاطــر املؤسســية
وكذلــك شــهادة محتــرف معتمــد فــي املخاطــر
ا لتشــغيلية .

Mr. Abdallah is the Director of the Risk
Management, and he is responsible to
implement the risk management framework,
and the continuous monitoring of the
approved risk levels.
’Mr. Abdallah has more than 16 years
experience in financing sector, Fintech
& Risk Management fields. He worked as
Auto Lease Risk Manager in The National
Commercial Bank, Risk Manager in
Taajeer Finance Company, Head of Risk
Management in Dar Al-Etiman Al-Saudi
and as Head of Risk Management in Tamam
Fintech Company.
He has a Master degree in Business
Administration from Al-Faisal University,
and has professional certificates from
International Academy of Business and
Financial Management which is Certified
Risk Management Specialist & Certified
Operational Risk Professional.

سراج عمر بادقيل
املدير التنفيذي للمراجعة الداخلية

Siraj Omar Baduqayl
Director of the Internal Audit Department

يشــغل األســتاذ /ســراج منصــب املديــر التنفيــذي
إلدارة املراجعــة الداخليــة وهــو ســكرتير لجنــة
املراجعــة املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وأيضــا
عضــو فــي لجنــة اإلدارة التنفيذيــة.
يتمتــع األســتاذ /ســراج بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن
 17عامــا فــي قطاعــات مختلفــة داخــل اململكــة
فــي مجــال الحوكمــة وإدارة املخاطــر املراجعــة
الداخليــة ،حيــث عمــل ســابقًا لــدى شــركة آرنســت
آنــد يونــغ وقــام مــن خاللهــا بتقديــم أعمــال
ومهــام التدقيــق الداخلــي للقطــاع الخــاص و
العــام .وهــو حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمــال
مــن جامعــة جالســكو – اســكتولندا وبرنامــج
تطويــر القيــادات مــن ()London Business School

Mr. Siraj holds the position of Internal Audit
Deportment Director and Secretary of the
Audit Committee; in addition to that, he is
a member of the Executive Management
Committee.
Mr. Siraj has more than 17 years of
professional experience in various sectors
within the Kingdom, in the field of
Governance, Risk Management and Internal
Audit, where he previously worked for Ernst
& Young, during that period he provided
Internal Audit services for the Public and
Private sectors. He has a MBA degree from
the University of Glasgow - Scotland and
completed a Leadership Program in London
Business School (LBS).

يسلم حسن باصريح
رئيس ادارة أمن املعلومات

Yaslam Basarih
Head of Information security

He is the head of the Information Security
Department, he is main responsibility to sets
and evolves the strategic direction for the Cyber
Security Department and ensures the compliance
with the cybersecurity frameworks released by the
regulatory bodies.
Prior to join Abdul Latif Jameel United finance,
he held an executive role as a Chief Information
Security Officer for a listed insurance company
located in Saudi; where he started his career in one
of the largest energy companies and progressed
to information security Governance, Risk and
Compliance deputy division manager. Yaslam has a
strong record of accomplishment of implementing
Cyber Security processes for companies in different
industries, which are Finance, Insurance and Energy.
He holds Master’s degree in Information
management and security from University of
Bedfordshire, England, and a Bachelor of Computer
science from King Abdulaziz University, Saudi.
Moreover, he holds multiple professional certificates
such as Certified Information Security Manager
(CISM) and ISO 27001 Lead Auditor.

 يســلم منصــب رئيــس إدارة/يشــغل األســتاذ
أمــن املعلومــات وهــوة املســؤول عــن تطويــر
اســتراتيجية إدارة أمــن املعلومــات والتأكــد مــن
االلتــزام ألطــر األمــن الســيبراني الصــادرة عــن
.الجهــات التنظيميــة
 يســلم حياتــه املهنيــة فــي أحد/اســتهل األســتاذ
أكبــر شــركات الطاقــة فــي اململكــة وتــدرج الــى
نائــب مديــر دائــرة حوكمــة ومخاطــر والتــزام أمــن
 وقــد شــغل منصبــا تنفيذيــا إلدارة،املعلومــات
.امــن املعلومــات فــي إحــدى شــركات التأميــن
وهــو حاصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة
وأمــن املعلومــات مــن جامعــة بيدفوردشــير
فــي إنجلتــرا وبكالورويــس فــي علــوم الحاســب
 باإلضافــة،اآللــي مــن جامعــة امللــك عبــد العزيــز
إلــى حصولــه علــى عــدة شــهادات مهنيــة ودورات
تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال أمــن املعلومــات
.منهــا مديــر أمــن املعلومــات املعتمــد

