
 

 

 עפיפי וליד

 ולוגיסטיקה תחבורה חטיבת וראש עפיפי קבוצת של הבעלים אחד, חברתי פעיל

 .הבקבוצ

 

 סחר, ולוגיסטיקה התחבור, ן"נדל :עיקריים תחומים בארבעה עוסקת עפיפי תקבוצ

 .ומלונאות תיירותו ושירותים

 דיפלומה תעודת, זית ביר מאוניברסיטת עסקים במנהל ראשון תואר בעל וליד

 וטכנולוגיה בניהול שני ותואר לונדון מאוניברסיטת פיננסית בחשבונאות

 . בריטניהב וילס מאוניברסיטת

 ל"כמנכ בעבר שימש הוא. ניהוליים תפקידיםב עשירה וליד של המקצועית הדרך

 בנזרין שיווק ומנהלנצרת  והתיירות הנסיעות בחברת מנהל, אקספרס נתיב חברת

 .  טורס

 חברו והצפון חיפה המסחרו התעשייה ולשכת נצרת י"מט בדירקטוריון יושב וליד

 . נין'בג אמריקאיתערבית  האוניברסיטה של יםנהנאמ חברב

 בוועדה וחבר תיירותו תרבותל נצרת עמותת ר"יו וליד, העסקית הפעילות לצד

 רבות פועלו חברתית בעשייה מעורב מאוד הוא. באלימות למלחמה העממית

 והעצמת החינוך מערכת שיפור, הישראלי התעסוקה בשוק הערבית החברה לקידום

 . וצעירים נשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Waleed Afifi 

Social activist, one of the owners of Afifi group and head of 

transportations and logistics division.  

 

Afifi Group is mainly active in real estate, transportations and logistics, 

trade and services and tourism and hospitality.  

Waleed holds a Bachelor of Business Administration from Bir Zeit 

University, a Diploma in finance and financial Accounting from London 

School of Economics and a Master of Management and Technology from 

The University of Wales in the United Kingdom. 

Waleed's professional way is rich in senior managing positions. He 

previously served as CEO of Nateev Express Company, executive 

manager of Travel and Tourism Co. Ltd. and marketing director at 

Nazarene Tours. 

Waleed is a member of the board in MATI Nazareth and The Chamber of 

Commerce & Industry of Haifa and the North. He is a member of the board 

of trustees in the American University of Jenin. 

Alongside the business activity, he is the chairman of the Nazareth 

Tourism and Culture Association and a member of the Public Committee 

Against Violence. He is very involved in social activities and works 

extensively to promote Arab society in the Israeli employment market, 

improve the education system and empower women and youth. 

 

 

 

 

 

 

 

 


