عبد العزيز محمد العنيزان
الرياض المملكة العربية السعودية
________________________________________________________________________
نبذة مختصرة للسيرة الذاتية
•

 82عاما من العمل المصرفي في بنوك محلية وبنوك ذات ملكية مشتركة حيث عملت في مجاالت عدة بداية
في ادارة االئتمان ومن ثم الخزينة واالستثمار منها علي األقل  82سنة في مناصب قيادية.

•

عضو في العديد من اللجان االدارية والقيادية في البنك .

•

لدي اطالع واسع علي متطلبات الجهات الرقابية والبنوك المركزية وكذلك الحوكمة االدارية .كما ساهت مع
فريق العمل أثناء إجراءات التصنيف االئتماني ألكثر من مؤسسة مالية.

•

تلقيت العديد من البرامج التدريبية المتخصصة واالدارية بما فيها دورات تدريبية علي رأس العمل مع بنوك
عالمية خارج المملكة.

•

شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية وكذلك االجتماعات السنوية للبنك الدولي كما
سبق اختياري كممثل للشرق االوسط في لجنة الحوكمة في جمعية المتداولين الدولية .ACI

•

حاصل علي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام  8821تخصص األساليب الكمية وبحوث
العمليات.

•

من مواليد الرس عام  8811متزوج وأب لثالثة أطفال.

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لدي بنك البالد

الخبرات العملية السابقة
•
•
•

سبتمبر  8182الى مارس 8181
بنك البالد
المدير التنفيذي لقطاعات األعمال ( مصرفية االفراد – الشركات – الخزينة )
عضو في العديد من اللجان االدارية العليا بالبنك

•

مصرف االنماء

•
•

شغلت منصب مدير عام مجموعة الخزينة في مصرف اإلنماء.
عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء لالستثمار كما أنني ترأست مجلس إدارة الصناديق
االستثمارية بالشركة.
عضو في العديد من اللجان اإلدارية في المصرف وكذلك ممثل للمصرف في لجنة مدراء

•

مايو  8112إلي سبتمبر 8182

•
•

الخزينة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
ساهمت مع فريق تأسيس المصرف في وضع االستراتيجية العامة للمصرف وكذلك بناء
االنظمة والسياسات واالجراءات.
عملت علي استقطاب العديد من الخبرات البشرية للبنك وكذلك بناء ادارة الخزينة وتطوير
منتجاتها مما ساهم بشكل فعال بتحسين أداء إدارة الخزينة وزيادة مساهمتها الرباح البنك
الصافية.

•

البنك العربي الوطني

•
•

تم تعييني مدير عام لمجموعة الخزينة بالبنك العربي الوطني في مارس . 8112
ساهمت بإعادة هيكلة عمل ادارة الخزينة من خالل وضع منهجية استثمارية متوازنة عززت
مركز السيولة في البنك وكذلك زيادة عائدات المحفظة بشك ممتاز.
ساهمت مع لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع استراتيجية ادارة السيولة وقد شمل ذلك
ادارة االصدار االول للسندات بالدوالر وبيعها بالسوق العالمية.
أثناء تكليفي بإدارة الخزينة عملت علي تنويع مصادر دخل الخزينة و تقنين طريقة ادارة
االموال وك ذلك تنويع المنتجات لخدمة العمالء مما ساعد علي تحسين أداء الخزينة
ومساهمتها في ارباح الكلية للبنك.
عملت مع ادارة المخاطر علي تطوير ادارة مخاطر تقلبات االسواق ومخاطر السيولة مما
ساهم بشكل كبير في تجنب البنك ال ثار االنعكاس السلبي للمنتجات المهيكلة خالل االزمة
العالمية.
شاركت في وضع استراتيجية البنك من خالل عضويتي باإلدارة التنفيذية.
قمت بدور فعال مع مؤسسات التصنيف االئتماني في انهاء اعمال التصنيف االئتماني االول
للبنك.

•
•
•
•
•

مارس  8112الي مارس 8112

•

مجموعة سامبا المالية

•

بدأت عملي مع ادارة الخزينة حيث عملت في معظم أقسام الخزينة وتدرجت في المناصب
القيادية الي ان تمت ترقيتي لمساعد لمدير عام الخزينة.
كلفت با دارة االموال وحماية البنك من مخاطر تقلبات االسواق والدورة العكسية ألسعار
الفائدة.
ساهمت مع فريق العمل أثناء دمج الينك المتحد مع سامبا حيث كنت المسئول عن ملف دمج
أعمال الخزينة.

•
•

فبراير  8888الي مارس 8112

من  8822الي فبراير 8888

•

بنك القاهرة السعودي

•

حيث بدأت حياتي المصرفية كمتدرب لمدة ستة أشهر بعدها تم تعييني بإدارة االئتمان
كمسؤول ائتمان وقد استمريت بأداء االعمال االئتمانية لحين مغادرة البنك.

