
 

 

 
 

 الوليد بن فهد السناني 

 حوكمة الشركات إدارة مدير

 المالية السوق هيئة
 

 مستشاراً إقليمياً لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدىعمل مؤخراً . هيئة السوق الماليةمدير إدارة حوكمة الشركات ب

 .OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

، وكيفية االلتزام األمثل بها حوكمة الشركاتتطوير قواعد تقييم والعالقة ب ذات الخبراتلدى الوليد السناني مجموعة من 
شارك الوليد  .ممارسة المساهمين لحقوقهمتعزيز فاعلية مجالس اإلدارة وحول األدلة االسترشادية باإلضافة إلى تطوير 

كمتحدث في حوكمة الشركات، باإلضافة إلى مشاركته تطوير المعنية ب دوليةاللجان اإلقليمية والمجموعة من في السناني 

 . العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات العالقة بحوكمة الشركات
من بجامعة األمير سلطان بقسم المحاسبة والمالية بهيئة السوق المالية، عمل الوليد السناني عضواً لهيئة التدريس التحاقه قبل 

  .3002 وحتى عام 3002عام 

تركيز )حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ملبورن في استراليا، وماجستير في التجارة الوليد السناني 

التدريبية في القيادة  برامجمن جامعة غرب استراليا، باإلضافة إلى التحاقه بالعديد من ال( في حوكمة الشركاتبحثي 
هد والمؤسسات الدولية مثل جامعة هارفرد، كلية وارتون لإلدارة، سوق لندن وحوكمة الشركات في مجموعة من المعا

والبنك المركزي السنغافوري، وهو باإلضافة إلى ذلك عضواً في معهد أعضاء مجالس اإلدارة األسترالي،  لألوراق المالية،

 . والمعهد الخليجي ألعضاء مجالس اإلدارة
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Mr. Alwalid Alsenani is the head of Corporate Governance Department at the Capital Market 

Authority. He has recently worked as Senior Regional Advisor (MENA) at the Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD). Alwalid’s main expertise and 

experience includes assessment and development of corporate governance rules, advising 

listed companies on how to best comply with the Corporate Governance Regulation, and 
developing training and educational initiatives to improve the practices of Corporate 

Governance and board effectiveness.  

Before joining the CMA, Mr. Alsenani was a faculty member at Prince Sultan University 

(School of Business) for a number of years. Mr. Alsenani is member of the Australian 
Institute of Company Directors, and the GCC Board of Directors Institute.  

He holds Master of Accounting from the University of Melbourne (Australia) and Master of 

Commerce (corporate governance focus) from the University of Western Australia. He was 
also trained in many respected international institutions and schools such as London Stock 

Exchange, London Metal Exchange, Harvard Business School, Wharton Business School and 

the Monetary Authority of Singapore. He has participated in a number of local and 

international CG conferences and committees including GCC Council and OECD Taskforces. 


