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بنــاء خطــة اســتراتيجية للعشــر ســنوات القادمــة تحتــوي علــى خطــة 	 
ــة  ــتوى الخدم ــع مس ــا رف ــعية هدفه ــج توس ــة برام ــع واضاف التوس
واعطــاء بعــد جديــد لنمــو اعمــال الشــركة بمــا يتماشــى مــع اهداف 

ونطــاق عمــل الشــركة.
ــع 	  ــركة ورف ــل الش ــين دخ ــن تحس ــا يضم ــركة بم ــة الش ــادة هيكل إع

انتاجيــة االصــول وتقليــل المصاريــف بمــا يتوافــق مــع رؤيــة واهداف 
الشــركة

ادارة العديــد مــن المشــاريع االســتراتيجي مــن اهمهــا مشــروع توليــد كهربــاء بالطاقــة 	 
الشمســية االكبــر مــن نوعــة علــى مســتوى العالــم، وعشــرات المشــاريع االخــرى خــال 

ســنوات الخدمــة
جزء من فريق عمل تحول العديد من الشركات	 
اعادة هيكلة العديد من االدارات لخفض المصروفات ورفع االداء	 
التأســيس للعديــد مــن مجــاالت العمــل الجديــدة وادارتهــا حتــى تحقيــق المســتهدفات 	 

الموضوعــة لهــا.

http://linkedin.com/in/mohammed-rad-
wan-864a9925

@makramradwan123

https://www.facebook.com/moham-
med.radwan.7121

العمــل علــى برنامــج التحــول الشــامل لعــدت شــركات مدرجــة 	 
بعضهــا مــدرج فــي الســوق الماليــة الســعودية ووضــع خطــط 

المســتهدفات لتحقيــق  تشــغيلية 
العمــل الحالــى كمســؤول عــن تخطيــط االنتــاج ومراقبــة االداء 	 

ــج  ــدم برنام ــا يخ ــا بم ــركة وربطه ــال الش ــر اعم ــط تطوي ــل خط وعم
ــركة ــامل للش ــول الش التح

العمــل علــى تحويــل احــدى الشــركات الوطنيــة مــن شــركة خاصــة 	 
األســهم  فــي ســوق  وادراجهــا  عامــة  الــى شــركة مســاهمة 

الســعودي

وضــع خطــة لرفــع كفائــة الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة لعمائهــا 	 
وموظفيهــا تحتــوي موشــرات اداء واضحــة ووضــع اهــداف ســنوية 

للمؤشــرات العامــة للشــركة والخاصــة باداراتهــا.
ــوف 	  التحــول الرقمــي للشــركة بمــا يخــدم ســرعة االنجــاز وراحــة ضي

اعمــال  المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم ونمــو  وزوار مدينــة 
ــا اهلل ــادة حفظه ــة القي ــع رؤي ــب م ــا يتواك ــركة بم الش

ــد مــن اإلدارات  	  ــر مــن ١٣ عــام فــي ادارة العدي ــة الكث ــرة االداري الخب
ــرة. ــي وادارة المشــاريع المتوســطة والكبي كالدعــم الفن

ــع 	  ــراء جمي ــر العــام فــي شــركة ســاهمة فــي اث ــب للمدي العمــل نائ
الخبــرات العمليــة بــدء مــن ادارة التســويق والمبيعــات، ادارة المــوارد 
ــة المعلومــات. واالصــول وادارة المشــتريات والمــوارد البشــرية وتقني

٢٠ ســنة خبــرة عمليــة فــي ٤ مــن أكبــر الشــركات العاملــة فــي 	 
الســعودي. الســوق 
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