Azzam Almudaiheem
CEO
Shaker Group
P.O.Box 5124
Riyadh 11422
Kingdom of Saudi Arabia

Educational Background
1996

Employment Record
Feb 1996 – Aug 1998
Sep 1998 – Jan 2003
Jan 2003 – Jun 2007
Jul 2007 – Dec 2010
Jan 2011 – Nov 2017
Nov 2017 – Nov 2020
Dec 2020 – Now
Boards Memberships:

Career History

BSc – Mechanical Engineering with Honors
5 Years
King Saud University
Manufacturing Engineer
Advanced Electronics Company
Central Region Sales Manager
AL-MUHAIDIB FOODS
Purchasing Manager and Acting Warehouses Manager
MASDAR HARDWARE COMPANY
Acting General Manager
MASDAR HARDWARE COMPANY
General Manager
MASDAR HARDWARE COMPANY
Chief Executive Officer
Shaker Group
Abunayyan Trading Company
President
Oct 2010 – Until Now / Board member in Communications Solutions Company Closed joint stock company
April 2011 – Until Now / Board member in Arabian Pipes Company – Publicly listed
company with capital of SR 400,000,000 ($ 106,666,667)
June 2014 – 2016 / Board member in Masdar Technical Supplies – Subsidiary of
Masdar Bulding Material and sister company of Masdar Hardware Company
Dec 2017 – Until Now / Chairman in New Vision – Closed joint stock company –
Amman, Jordan
Dec 2017 – Nov 2020 / Chairman in Energy Management Services – Closed joint stock
company – Dubai, UAE
Oct 2020 – Now / Board member in Shaker Group – Publicly listed company with
capital of SR 630,000,000 ($ 168,000,000)

Azzam Almudaiheem is the President of Abunayyan Trading company that trades multiple items between power
generation, water and waste water treatment and heavy machinery. He is the former CEO of Shaker Group that
retails and wholesales Air Conditions and Home Appliances. These positions require Azzam to wear multiple
hats, manage huge transformations, and cost cutting initiatives. Before joining Shaker Group, Azzam was the
General Manager of MASDAR HARDWARE COMPANY (previously known as Al-Muhaidib Hardware Company)

that retails and wholesales door accessories and locks in the Kingdom of Saudi Arabia through 59 outlets. Before
Azzam’s promotion to his current position in 2007 he worked as Purchasing Manager and Acting Warehouses
Manager since 2003 in the same company. Azzam’s previous job was in trading that’s the same field as his
current job as he worked as Central Region Sales Manager in AL-MUHAIDIB FOODS COMPANY since 1998 until
2002. Right after graduation in Mechanical Engineering Department – King Saud University in 1996, Azzam
worked as Process Engineer and later as Manufacturing Engineer in a company manufactures civil and military
electronics called Advanced Electronics Company. Azzam was assigned as a board member for Communications
Solutions Company (CSC; a closed joint stock company) in Oct 2010 representing AL-MUHAIDIB Company that
owns 24% and in April 2011 he was assigned as a board member in Arabian Pipes Company (APCO) which is a
listed public company. In June 2014 after forming Masdar Bulding Material and changing the name and structure
of Almuhaidib building material companies, Azzam was assigned as a board member of Almuhaidib Technical
Supplies. Azzam attended many training courses with several well known organizations like Meirc, IDP and
Insead. The most important courses he attended were Management Acceleration Program (MAP) for three
weeks at Insead – France and Transition to General Management (TGM) for 2 weeks in Insead – France and 2
weeks in Insead – Abu Dhabi.

عزام سعود المديهيم
الرئيس التنفيذي
مجموعة شاكر
ص.ب5124 .
الرياض 11422
المملكة العربية السعودية
هاتف00966112638900 :
جوال00966505402141 :
بريد الكترونيamudaiheem@gmail.com :
الخلفية اﻷكاديمية:
1996م

الخلفية العملية:
فبراير  – 1996أغسطس 1998
سبتمبر  – 1998يناير 2003
يناير  – 2003يونيو 2007
يوليو  – 2007ديسمبر 2010
يناير  – 2011نوفمبر 2017
نوفمبر  - 2017نوفمبر 2020
ديسمبر - 2020
عضوية مجالس اﻹدارة:

بكلريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف
 5سنوات
جامعة الملك سعود
مهندس تصنيع
شركة اﻹلكترونيات المتقدمة
مدير مبيعات اقليمي – المنطقة الوسطى
المهيدب لﻸغذية
مدير مشتريات و مدير مستودعات مكلف
مصدر لمواد النجارة
المدير العام المكلف
مصدر لمواد النجارة
المدير العام
مصدر لمواد النجارة
الرئيس التنفيذي
مجموعة شاكر
الرئيس
شركة ابونيان التجارية
أكتوبر  – 2010عضو مجلس إدارة في شركة حلول لﻺتصاﻻت
أبريل  – 2011عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لﻸنابيب – شركة مساهمة
عامة برأس مال  400,000,000﷼ )($ 106,666,667
يونيو  2016 – 2014عضو مجلس إدارة في شركة مصدر للتجهيزات الفنية – شركة تابعة لشركة
مصدر لمواد البناء وشقيقة لشركة مصدر لمواد النجارة
ديسمبر  – 2017رئيس مجلس إدارة – شركة الرؤية الحديثة – عمان ،اﻷردن
ديسمبر  – 2017نوفمبر  2020رئيس مجلس إدارة – شركة – Energy Management Services
دبي ،اﻹمارات
أكتوبر  – 2020عضو مجلس إدارة مجموعة شاكر – شركة مساهمة عامة برأس مال 630,000,000
﷼ )($ 168,000,000

التاريخ المهني:
عزام المديهيم هو رئيس شركة ابونيان التجارية وهي شركة متخصصة في توريد معدات توليد الطاقة ،معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتوريد
المعدات الثقيلة .وهو أيضا الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة شاكر وهي شركة تقوم بمبيعات المفرق والجملة ﻷجهزة التكييف واﻷجهزة المنزلية.
هذه المناصب تتطلب من عزام أن يقوم بعدة مهام مختلفة ويدير مشروعات تحول كبيرة باﻹضافة إلى تفعيل عدة مبادرات لخفض المصاريف .قبل
اﻹلتحاق بمجموعة شاكر ،عمل عزام بمنصب المدير العام لشركة مصدر لمواد النجارة )المعروفة سابقا بشركة المهيدب لمواد النجارة( وهي شركة
تعمل في مجال مبيعات المفرق والجملة ﻹكسسوارات اﻷبواب واﻷقفال من خﻼل  59معرض موزعة على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

قبل تولي عزام اﻹدارة العامة للشركة في عام  2007كان يشغل منصب مدير المشتريات باﻹضافة لمنصب مدير المستودعات المكلف لنفس الشركة
منذ عام  . 2003الوظيفة السابقة لعزام كانت في مجال تجارة الجملة حيث كان يشغل منصب مدير مبيعات المنطقة الوسطى لشركة المهيدب لﻸغذية
منذ نهاية عام  2008إلى بداية عام  .2003مباشرة بعد التخرج من كلية الهندسة الميكانيكية – جامعة الملك سعود بتاريخ  ،1996التحق عزام
بشركة اﻹلكترونيات المتقدمة بوظيفة مهندس عمليات وﻻحقا بوظيفة مهندس تصنيع .تم تكليف عزام بعضوية مجلس إدارة شركة حلول لﻼتصاﻻت
في أكتوبر  2010ليمثل شركة المهيدب التي تملك ما مقداره  %24من أسهم الشركة وتم تعيينه ﻻحقا )أبريل  (2011كعضو مجلس إدارة في
الشركة العربية لﻸنابيب وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق السعودي .في يونيو  2014وبعد إنشاء شركة مصدر لمواد البناء وتغيير
اﻹسم وإعادة هيكلة شركات المهيدب لمواد وتجهبزات البناء ،تم تعيين عزام كعضو مجلس إدارة في شركة مصدر للتجهيزات الفنية .التحق عزام
بعدة دورات تدريبية مع شركات تدريب كبرى مثل ميريك ،أي دي بي و انسياد .وأهم البرامج التي التحق فيها كان ) Management
 (Acceleration Programلمدة ثﻼثة أسابيع في انسياد – فرنسا وبرنامج ) (Transition to General Managementلمدة اسبوعين في
انسياد  -فرنسا وأسبوعين في انسياد  -أبو ظبي.

