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Name: Cristian Viorel Gheorghe 
Nationality: Romanian 
Category: Non-Executive 
Educational Qualifications: MBA 
Occupation: Chief Financial and 
Investment Officer 

 

 كريستيان فيوريل غورغي :االسم

  رومانيا :الجنسية
  غير تنفيذيمجلس إدارة  العضوية: عضونوع 

  العلمية: ماجستير شهادةال
 التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية المهنة: المدير

 

Mr Gheorghe is Chief Financial and Investment Officer at Meraas LLC.  Bringing with him 
over 15 years of banking experience working globally, Cristian joined the Meraas team in 
May 2016. He has a broad area of expertise including private equity investments in the 
tech sector and hospitality, M&A, corporate finance, as well as providing strategic advice 
to large conglomerates. Prior to joining Meraas, Cristian served as Investment Strategist 
at Citi Private Bank in Geneva where he led the buy side advisory to a high profile, multi-
billion-dollar franchise relationship of the bank in Saudi Arabia. He is a board member at 
Yvolve LLC, MD Health and Wellness LLC and Marsa Al Seef LLC. Along with a CFA 
designation, Cristian holds an MBA degree from Rotman School of Management, 
University of Toronto and a Bachelor’s degree in Economics from the Academy of 
Economic Studies in Bucharest.  
 
 

ذ.م.م. ولديه خبرة أكثر  مراس شركة هو المدير التفيذي للشؤون المالية واالستثمارية فيالسيد غورغي 
. 2016راس" في مايو المي، انضم كريستيان إلى فريق "معاما في العمل المصرفي على الصعيد الع 15من 

في قطاع التكنولوجيا والضيافة، وعمليات الدمج االستثمارات الخاصة  يتمتع بخبرة واسعة تشمل
. وقبل انضمامه الشركات الكبرىواالستحواذ، وتمويل الشركات، فضال عن تقديم المشورة االستراتيجية إلى 

عملية راس"، عمل كريستيان كمستشار استثماري في بنك سيتي الخاص في جنيف، حيث قاد إلى "م
تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات من البنك في المملكة العربية  المستوى استشارة لعملية شراء عالية

ذ.م.م ومرسى السيف كريستيان الصحية  شركة أم ديالسعودية. وهو عضو مجلس إدارة في إفولف ليك، 
الماجستير في إدارة األعمال من كلية رتمان لإلدارة،  وحاصل درجةشهادة محلل مالي معتمد  حاصل على

  .بكالوريوس في االقتصاد من أكاديمية الدراسات االقتصادية في بوخارستجامعة تورونتو و
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