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نضم ا. العزيز العجاجي ھو الرئیس التنفیذي لمورغان ستانلي السعوديةعبد/السید•
. 2017مورغان ستانلي في يونیو إلى 

یذي تنفالمدير يشغل منصب الالعجاجي/السیدكان،قبل التحاقه بمورغان ستانلي•
نك البلدىعمل ،وقبل ذلك. ورئیس الخدمات المصرفیة للشركات في جي بي مورغان

.اتالشرككبرى العمالء من خدمات  عن تغطیة السعودي البريطاني، حیث كان مسؤوالً 

الخدمات المصرفیة وتشمل عاًما،20تزيد علىمصرفیةً العجاجي خبرةً /يمتلك السید•
.االستثمارية والخدمات المصرفیة للشركات

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

داريإمدير ،العزيز العجاجيعبد
الرئیس التنفیذي
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داريإمدير نجمل حسنین، 

شركة مورغان ستانلي ورئیسلدارياإلمدير منصب النجمل حسنین / السیديشغل •
سھم لألأعمال االستثمار بصندوق مورغان ستانلي موظفيقسم إدارة االستثمار وكبیر 

.  السعودية

يشغل، و2007عام نجمل حسنین إلى مورغان ستانلي السعودية في / انضم السید•
افة إلى وباإلض.ستراتیجیة األسھم السعوديةمنصب مدير المحفظة الرئیسیة الحالیًا 

.، فھو مسؤول عن اإلدارة الشاملة للقسمأنشطة االستثمار

حسنین مديًرا لالستثمار بمجموعة الملز، قبل انضمامه إلى مورغان / عمل السید•
ة وكان أحد أعضاء لجنوقبل ذلك عمل محلل استثمار بشركة رنا لالستثمار،. ستانلي

. عاًما27خبرته في المجال تمتد ألكثر من و. االستثمار

ماجستیر في اإلحصاء منالويحمل أيًضا درجة ،دشھادة محلل مالي معتمَ حاصل على•
ص ، كما أنه حاصل على شھادة البكالوريوس في العلوم، تخصجامعة كراتشي، باكستان

.كلیة دیارام جیته للعلوم، باكستانالرياضیات واإلحصاء من

رئیس قسم إدارة االستثمار
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، مدير تنفیذيرحیل مالك

المدير التنفیذي لشركة مورغان ستانلي، وھو منصب رحیل مالك /السیديشغل •
وتشمل . في المملكة العربیة السعوديةوتداولھا األسھم أعمال بیع مسؤول عن ال

ك األسھم السعودية وكذلأنشطة البیع والتداول في اإلشراف على جمیع همسؤولیات
.إدارة الفريق المحلي

من ا عامً 14أمضى ،اوسابقً ،2020مالك إلى مورغان ستانلي في عام /انضم السید•
بما في ذلك مختلفة، فرق ومناطق جغرافیة بنك على مستوى سیتي العمل لدى 

صناديق التحوط، وأسھم الشرق والبیع والتداول فيأسواق رأس المال السھمي، 
.واألسواق الناشئة) دبي(األوسط وشمال أفريقیا 

.حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البیولوجیة من جامعة أكسفورد•

المملكة العربیة السعودية , األسھمبیع وتداولرئیس إدارة 
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، مديرمحمد الغربي

ان منصب مدير مورغان ستانلي والمدير المالي لشركة مورغمحمد الغربي /السیديشغل •
منتصف في » Financial Control Group«إلى فريق الرقابة المالیة انضم . ستانلي السعودية

.األعمال التنظیمیة واإلدارية وإعداد التقارير الضريبیةأدوارهتشمل ، مارس

نفستكورب إلشركة ، شغل منصب المدير الماليمورغان ستانليإلى قبل انضمامه•
لعالعبد اجرانت ثورنتونبدأ مسیرته المھنیة مع شركة . ستثمارات المالیةالسعودية لال

قٍ م جي فخرو كمدقإشركة كي بي قبل االنضمام إلى واحدٍ عامٍ لمدةِ داخلّيٍ كمدققٍ 
حسابات في مجال تدقیق أعواٍم 5خبرة تزيد عن الغربي ب/ ويتمتع السید،خارجي

.المالیةالمؤسسات 

ة اللجنلجان مثل عضًوا بالعديد من ال،السابقمنصبه في ،محمد الغربي/السیدكان•
.ضريبة القیمة المضافةالتوجیھیة ل

من والتمويل المحاسبة تخصص حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في •
القانونیین ة المحاسبین یزمیل في جمععضوكما أنه. جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة

.المعتمدين

المدير المالي 
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