
عاًما في قطاع الخدمات المالية التي تغطي المراكز المالية في لندن ودبي 14األستاذ حارث يتمتع بخبرة 
ارات مؤخًرا منصب مدير الخدمات المصرفية االستثمارية ومدير تطوير الشركات واالستثمشغل . والرياض

مليار 2بحوالي )المالية ، ولديه خبرة في إدارة واحد من أكبر استثمارات المحافظ  الملكية في شركة الراجحي 
ل الزميل وقبل ذلك، شغ. التابعة للبنك في المملكة العربية السعوديةبين شركات االستثمار ( ريال سعودي

دير االستثمارية في بنك رسملة لالستثمار في دبي، والمحارث منصب نائب رئيس الخدمات المصرفية 
في PwC، ومساعد أول في(ذلك الوقتبنك استثماري إسالمي في أوروبا في أكبر ) BLMEالمساعد في

.لندنفي Standard & Poor'sخدمات معامالت االندماج واالستحواذ، ومحلل في

تخرج بمرتبة الشرف األولى في  .(ACAومحاسب قانوني مؤهل CFAاألستاذ حارث حاصل على شهادة 
صاد من وحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية واالقت( المتحدةالمملكة جامعة كامبريدج االقتصاد من 

لمجلس يعمل حارث حالًيا كعضو استشاري في ا(. المملكة المتحدة)والعلوم السياسية كلية لندن لالقتصاد 
.األمير سلطاناالستشاري لبرنامج التمويل بجامعة 

ACA،CFAمحمد رومحارث.أ
ة االستثمارية والملكيرئيس المصرفية -

الخاصة



Mr. Harith Mohamad Rom has 14 years’ experience in the financial services industry spanning the
financial hubs of London, Dubai and Riyadh. He was most recently Director, Investment Banking, and
Director, Corporate Development & Proprietary Investments, at Alrajhi Capital, with experience of
managing one of the largest proprietary investments book (c. SAR 2 billion) among bank-affiliated
investment companies in Saudi Arabia. Prior to this, Harith was Vice President of Investment Banking at
Rasmala Investment Bank based in Dubai, and Associate Director at BLME (at the time Europe’s largest
Islamic investment bank), Senior Associate at PwC in M&A Transaction Services, and Analyst at Standard
& Poor’s in London.

Harith is a CFA charter holder and qualified chartered accountant (ACA). He graduated with a first-class
degree in Economics from University of Cambridge (UK) and MSc Finance and Economics from London
School of Economics & Political Science (UK). Harith currently serves as an advisory board member of the
Finance Programme at Prince Sultan University.

Harith Mohamad Rom ACA CFA 

– Head of Private Equity & Investment Banking


