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Saudi Arabia to Bahrain from 2002 till 2007. 
 
Dr. Abdullah is responsible for drafting and formulating multiple policy papers which he authored during his 
tenor at the Ministry of Finance.  He also served as a board member for a variety of companies including GIB, 
Saudi-Kuwait Cement, United Saudi Commercial Bank and Bosna Bank. To date he remains actively involved 
with various boards, clubs, charities and associations. 
 
Dr. Abdullah earned his PhD in Economics from St. Louis University in Missouri, USA. He holds an MBA and an 
MA in Social Sciences from Lutheran University in Washington, USA. 

 

يعمل د./عبدهللا رئيسا لمجلس إدارة شركة بي ان باريبا السعودية لالستثمار بالمملكة العربية السعودية )الشركة(. يتمتع السيد/عبد 

لعام والخاص في العديد من المناطق. بدأ د./عبدهللا سيرته تشمل العديد من األدوار في كل من القطاعين اهللا بسيرة مهنية عظيمة 

عام في وظائف  20العملية بالعمل لدى وزارة المالية واالقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية حيث أمضى ما يزيد عن 

بل تقلد منصب سفير للمملكة م ق 2001م و  1997متعددة. كما عمل أيضا كمدير عام لبنك الخليج الدولي في البحرين بين عامي 

م 2007م حتى  2002البحرين من  العربية السعودية في . 

 

د./عبدهللا مسئول عن وضع وصياغة العديد من أوراق السياسات التي قام بصياغتها أثناء مدة عمله في وزارة المالية. كما عمل 

الدولي والشركة السعودية الكويتية لألسمنت والبنك التجاري أيضا عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات شاملة بنك الخليج 

ادي السعودي المتحد  وبنك البوسنة ، وحتى اآلن فإن د./عبدهللا ال يزال مشاركا بشكل فعال في العديد من مجالس اإلدارة والنو

 .والجمعيات الخيرية واالتحادات

جامعة سانت لويس في ميسوري بالواليات المتحدة األمريكية، كما نال حصل د./عبدهللا على درجة الدكتوراه في االقتصاد من 

درجة الماجستير في إدارة األعمال والماجستير في العلوم االجتماعية من جامعة لوثيرن في واشنطون بالواليات المتحدة 

 .األمريكية
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