أ.حارث محمد روم CFA ،ACA
 رئيس المصرفية االستثمارية والملكيةالخاصة

عاما في قطاع الخدمات المالية التي تغطي المراكز المالية في لندن ودبي
األستاذ حارث يتمتع بخبرة ً 14
مؤخرا منصب مدير الخدمات المصرفية االستثمارية ومدير تطوير الشركات واالستثمارات
والرياض .شغل
ً
الملكية في شركة الراجحي المالية  ،ولديه خبرة في إدارة واحد من أكبر استثمارات المحافظ (بحوالي  2مليار
ريال سعودي) بين شركات االستثمار التابعة للبنك في المملكة العربية السعودية .وقبل ذلك ،شغل الزميل
حارث منصب نائب رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية في بنك رسملة لالستثمار في دبي ،والمدير
المساعد في ( BLMEأكبر بنك استثماري إسالمي في أوروبا في ذلك الوقت) ،ومساعد أول في  PwCفي
خدمات معامالت االندماج واالستحواذ ،ومحلل في  Standard & Poor'sفي لندن.
األستاذ حارث حاصل على شهادة  CFAومحاسب قانوني مؤهل ). ACAتخرج بمرتبة الشرف األولى في
االقتصاد من جامعة كامبريدج المملكة المتحدة) وحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية واالقتصاد من
حاليا كعضو استشاري في المجلس
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية (المملكة المتحدة) .يعمل حارث ً
االستشاري لبرنامج التمويل بجامعة األمير سلطان.
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