عالء الهاشم
مستتتر تتت مرخصتتت في مخ ط وعوائد وحوكمة المح فظ االستتتررم ية الخ صتتتة .تتتمن م صتتت ال ئيس الر فيذي إلدا ة
محفظة االستتتتررم اال وع ا ال المستتتتررم ي في تتتت كة الملم الم لية .واد عمن ع ء مستتتت كمدي لرطوي األعم ن في
ت كة ديلويال ال ت و األوستتط مع الر كيم على استتر ت اال اال دم ال واالستترحواذ واع دة الهيكلة والمح س ت ة الا ئية .في
داية مستي ر المه ية عمن ع ء اله ت في ر رة وك ك ي ة ورولى م صت اي دية في كن م ال ك الستوودي الف ستي،
استتت مصتتت فية ال تتت ك ال الك ؛ ال ك األهلي الرا ي ،في المصتتت فية الخ صتتتة والرخطيط الم لي ألصتتتح الر واال؛
المؤستتتستتتة الو ية المصتتت فية في استتت رطوي استتتررم اال الملكية الخ صتتتة .واد رولى م صتتت ال ئيس الر فيذي ل تتت كري
لمستتت ك المحدودة الركلفة واألخ ذاال أس م ن خلياي رومن م تتت يع
رطوي ع ي إحداهم في ال ي ض ورخر
رطوي ال ى الرحرية وم ه الخ .
ع ء ح صتتن على تته دة علي في رواي ما لس اإلدا ة ورحستتي أدائه م موهد ال يمدي ي في المملكة المرحدة وهو أون
ممين سوودي في هذا الموهد .وهو س اد ا روث للد اسة رحال مج يف ج وحصن على م اسري إدا ة االعم ن م
ا موة ال كسر في يط ي مع الر كيم على رخص الحوكمة واسر ارياية ال ك ال .د س ع ء في ا موة الملك فهد
لل ر ون والمو د وحصتتتن على ك لو يوس في المح ستتت ة ع  . 1997هو ايضتتت مخطط م لي مورمد م مؤستتتستتتة ال د
الو ي السوودي.
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