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 عبدالشكور وليد

مجموعة الشؤون القانونية رئيس 

 واالستشارات

 البنك األهلي السعودي

 

 األهلي البنك لدى واالستشارات القانونية الشؤون مجموعة رئيس منصب حاليا   عبد الشكور األستاذ يشغل

 لجنة رئيس عبد الشكور األستاذ يشغل. بالبنك التنفيذية اإلدارة لجان صعيد وعلى م،2009 عام منذ السعودي

 من الشكور عبداألستاذ  ينع   .االلتزام لجنة وعضوية بالموظفين، الخاصة التظلمات لجنة وعضوية المشتريات

 بوزارة االجتماعية المسؤولية لجنة فيكعضو  سعود آل العزيز عبد بن سلمان الملك الوزراء مجلس رئيس قبل

 .هـ 10/8/1442 تاريخالصادر ب 448 رقم بالقرار االجتماعية والتنمية البشرية الموارد
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 الخبرة المهنية:

 واالستشارات المحاماة مجال في عاما   30 من أكثر مدار على تمتد مهنية خبرة عبد الشكور األستاذ يمتلك

 مختلف وتقلد قانوني، كباحث م1990 عام في السعودي األهلي البنك لدى المهنية مسيرته بدأ حيث القانونية،

 رئيس منصب في عبد الشكور األستاذ تعيين تم م،2009 عام وفي. القانونية اإلدارة في الهامة المناصب

 مختلف في كبيرة خبرة لديه تراكمت بالمجموعة عمله خالل ومن واالستشارات، القانونية الشؤون مجموعة

 وتشمل. العامة القانونية واالستشارات والعقود التقاضي، الحصر ال المثال سبيل على ومنها القانون، مجاالت

 على الحصول إلى أدت المحلية القضايا في مهمة انتصارات والقضايا االستشارات مجال في الرئيسية إنجازاته

عبد  األستاذ قاد كما .سعودي لاير مليار 15 عن يزيد إجمالي بمبلغ السعودي األهلي البنك لصالح أحكام

 تريليون من أكثر قيمتها بلغت بارزة دولية قضائية دعوى في السعودي األهلي البنك عن الدفاع جهود الشكور

 .السعودي األهلي البنك لصالح الدعوى برفض نهائي حكم على فيها حصل أمريكي دوالر

 القانون في البكالوريوس درجة على حصل حيث جدة، بمدينة عبد العزيز الملك جامعة من وليد األستاذ تخرج

 مجلس لدول معتمد محكم وهو السعودية، العدل وزارة من محاماة ترخيص على وحصل. م1989 عام في

 في العرب المحامين اتحاد وعضو الخليجي التعاون مجلس لدول التجاري التحكيم مركز من الخليجي التعاون

 .العرب المحامين اتحاد من المحاماة

 

 :عضويات اللجان بالبنك األهلي السعودي

 المشتريات لجنة رئيس 

 بالموظفين الخاصة التظلمات لجنة عضو 

 االلتزام لجنة عضو 

 

 :عضويات ومناصب خارجية حالية

 المحدودة واإلدارة للتمليك المطورة العقارية الشركة عام مدير 

 المحدودة التجارية العقارية األسواق شركة إدارة مجلس عضو 

 واالستثمار العقارية البحار شركة إدارة مجلس عضو 

 االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارةلدى  المسؤولية االجتماعية لجنة عضو 

 


