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 Agenda for 2021 EGM م 2021 جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للعام

Agenda for Extraordinary Assembly General Held on 
02/05/2021 

Corresponding to 20/09/1442H 
 

1. To vote on the Board of Directors’ Annual Report 
for the Financial Year ending 31/12/2020. 

2. To vote on the Independent Auditors report for the 
Financial Year ending in 31/12/2020. 

3. To vote on the Financial Statements for the 
Financial Year ending in 31/12/2020. 

4. To vote on the appointment of the External 
Auditor for the Company based on the 
recommendation of the Audit Committee to audit 
the Financial Statements of the Q2, Q3, Q4 2021 
and to review the first quarter Interim Financial 
Statements of the fiscal year 2022 and 
determined their fees. 

5. To vote on electing the Board members from the 
candidates for the next term of the board, which 
will be commencing from 10/05/2021, for three 
years ending on 09/05/2024 (Attached). 

6. To vote on the amendment of Article No. (5) of the 
company's articles of association regarding the 
transfer of the company's head office (attached). 

7.  To vote to pay the directors’ remuneration 
amounting in total to SAR 827,000 for the 
financial year ending 31/12/2020. 

8. To vote on the Board of Directors’ decision to 
appoint Mr. Tariq Mohammad Tlemseni as an 
executive member of the Board of Directors, 
starting from the date of his appointment on 
11/12/2020 until the end of the current 
session on 05/09/2021 AD succeeding the 
previous member Mr. / Mohamed Hossni 
Jazeel (non-executive). (CV attached). 

 عادیة ال غیرجدول اعمال اجتماع الجمعیة العامة 
 ھـ 20/09/4214المنعقدة في تاریخ 

 م   02/05/2120الموافق 
 

التصویت على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في  .1
 م. 31-12-2020

 
التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن العام المالي   .2

 م. 2020-12-31المنتھي في 

المالي المنتھي التصویت على القوائم المالیة الموحدة عن العام   .3
 م. 2020-12-31في 

بین   .4 من  الشركة  حسابات  مراجع  تعیین  على  التصویت 
لفحص   وذلك  المراجعة؛  لجنة  توصیة  على  بناًء  المرشحین 
ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع  

المالي   العام  من  العام  2021والسنوي  من  األول  والربع  م 
 د أتعابھ.(مرفق).م وتحدی2022المالي 

اإلدارة   .5 مجلس  أعضاء  انتخاب  على  بین التصویت  من 
القادمة  المرشحین   تاریخ  وللدورة  من  تبدأ  - 05-10التي 

- 05-09تنتھي في تاریخ  حیث  م ومدتھا ثالث سنوات  0212
التصویت  0242 باستخدام  التصویت  سیتم  م.حیث 

 .)للمرشحین  التراكمي.(مرفق السیر الذاتیة

نظام الشركة األساس  ) من  5( رقم  یل المادة  التصویت على تعد .6

 (مرفق)..للشركة يالرئیس المركزوالُمتعلقة ب

بمبلغ  .7 االدارة  مجلس  اعضاء  مكافاة  على صرف  التصویت 
في    827,000 المنتھي  المالي  العام  عن  - 12-31لایر 

 م. 0202

مجلس اإلدارة بتعیین السید/ طارق محمد   قرارالتصویت على   .8
من تاریخ تعیینھ بتداًء  مجلس اإلدارة اب تلمساني عضواً تنفیذیاً   

دورة المجلس حتى تاریخ انتھاء م إلكمال  2020-11-12في  
السید/    السابق  م خلفاً للعضو2021/ 05/ 09الدورة الحالیة في  
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 Agenda for 2021 EGM م 2021 جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للعام

9. To vote on forming the Audit Committee, defining 
its duties, operating controls, and the 
remunerations of its members for the new three-
year cycle starting on 10/05/2021 and ending on 
09/05/2024. Below is the list of nominees: (CV 
attachment) 
 

1- Mr. Sami Ahmed Bin Mahfouz.  
(Non-Executive Board Member) 

2- Mr. Mohammed Husnee Jazeel.  
(External nominee) 

3- Dr Mazen Ibrahim Hassounah.  
(External nominee) 

4- Mr. Khalid Mohammed Fagih 
(Independent Board Member) 

 
 

10. To vote on the works and contracts that will 
take place between the Red Sea International 
Company and the member of the Board of 
Directors, Mr. / Saleh Mohammad bin Laden, 
which consists of renting a part of land in 
Rabigh Governorate to build a housing 
complex for the employees of the companies 
in which the member of the Board of Directors 
Mr. Saleh Mohammad bin Laden has a direct 
interest In it, for an annual amount of 883,391 
riyals, and this contract does not have any 
preferential conditions (attached). 

 ) جزیل  حسني  السیرة  عضو    محمد  تنفیذي).(مرفق  غیر 
 اتیة). الذ

وضوابط التصویت على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا   .9
- 10عملھا ومكافآت أعضائھا للدورة الجدیدة ابتداًء من تاریخ  

تاریخ  50-2021 في  الدورة  انتھاء  وحتى  - 05- 09م 
 م، علماً بأن المرشحین ھم:0242

  سامي احمد بن محفوظ السید/ .1
 )عضو غیر تنفیذي بمجلس اإلدارة(

 السید/ محمد حسني جزیل .2
 )من خارج مجلس اإلدارة  ُمرشح(

 ة الدكتور/ مازن ابراھیم حسون .3
 )من خارج مجلس اإلدارة  ُمرشح(

 خالد محمد فقیھ السید/ .4
  )عضو مستقل بمجلس اإلدارة(

األعمال والعقود التي ستتم بین شركة البحر   التصویت على  .10
وعضو مجلس اإلدارة السید/ صالح محمد عوض  األحمر العالمیة

عن   عبارة  وھي  الدن   في بن  أرض  قطعة  من  جزء  استئجار 
والتي لعضو محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات  

مصلحة مباشرة السید/ صالح محمد عوض بن الدن    مجلس اإلدارة
وال یوجد لھذا العقد   لایر،  883,391مقابل مبلغ سنوي قدره  فیھا،  

 أي شروط تفضیلیة.(مرفق).
 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

   تقریر مراجع الحسابات 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 العروض الُمقدمة من مراجعي الحسابات 

 

 

 

 
 





 
 

 

4030286984سجل تجاري رقم  ،لایر سعودي 600,000,000رأس المال  شركة مساھمة،  
+) 966(-012-6177456، فاكس: +)966(-012-6166816ھاتف:  ، المملكة العربیة السعودیة،21431، جدة،  1039ص.ب.     
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 العروض الُمقدمة من مراجعي الحسابات للعام المالي 2021
 

مكتب الدكتور/  مكتب/ ابراھیم البسام 
 ایرسنت اند یونج كاي بي ام جي  بي دبلیو سي محمد المري

          
910,000 977,642 975,000 1,097,625 870,000 

          

          
          

          
          
          

          
          

          
          

          
          

           910,000            977,642            975,000         1,097,625                870,000  

 

 

 



 

 

 

 

 اإلدارةالسیر الذاتیة لمرشحین مجلس 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )  الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 ملر�حا للعضو  ) البيانات ال�خصية1

 عمرو بن عبدهللا بن محمد ع�� الدباغ االسم الر�ا�� 

 هـ 14/03/1386 تار�خ امليالد   سعودي ا�جنسية

 ملر�حللعضو ا) املؤهالت العلمية 2

 ا�جهة املانحةاسم  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك عبدالعز�ز م 1988 إدارة األعمال ب�الور�وس 1

2     

3     

4     

5     

 ) ا�خ��ات العملية3

 مجاالت ا�خ��ة  الف��ة (السنوات)

 محافظ الهيئة العامة لالستثمار  سنوات  7

 إدارة اعمال شر�ات مجموعة الدباغ القابضة  سنة   22

  

  

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:  أو مؤسسة أخرى ) العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة 4
ً
 أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ ال�خصية، 

 ممثل عن �خصية اعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 

1 
شركة ساعد العاملية  

 لالستقدام 
 -- بصفتھ ال�خصية  غ�� تنفيذي   العمالة (ا�خدمات) 

شركة مساهمة 

 قفلة م

 شركة ب��وم�ن  2

تكر�ر ومعا�جة 

وتصنيع ز�وت  

 الت�حيم

 -- بصفتھ ال�خصية  غ�� تنفيذي  
شركة مساهمة 

   قفلةم

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 جمال بن عبدهللا بن محمد ع�� الدباغ   االسم الر�ا�� 

 هـ 01/07/1380 تار�خ امليالد  سعودي ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

  م 2001 ل مااعإدارة  ماجست��   1

2     

3     

  للمر�ح ا�خ��ات العملية ) 3

 �ة مجاالت ا�خ� الف��ة

 العضو املنتدب لشركة األغذية املمتازة  سنھ   16

 رئيس مجلس إدارة الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن التعاو�ي   سنھ   13

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال) 44
ً
  نبثقة م��ا:�جان املالعضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 ر�ة)�خصية اعتبا

 عضو�ة ال�جان

الش�ل 

القانو�ي  

 للشركة 

1 
الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن 

 التعاو�ي  
  بصفتھ ال�خصية  غ�� تنفيذي   التأم�ن  

مساهمة 

 عامة 

2       

3       

  



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 سامي بن أحمد بن سالم بن محفوظ االسم الر�ا�� 

 هـ 01/07/1374 تار�خ امليالد  سعودي ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 وهايو أجامعة والية  م  1981 اعمال إدارة  ب�الور�وس 1

2     

3     

  للمر�ح ا�خ��ات العملية ) 3

 �ة مجاالت ا�خ� الف��ة

 شركة روا��ي ا�حلول لإلستشارات املالية  سنھ   13

 مناصب إدار�ة وتنفيذية �� البنك األه��  سنھ   25

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان امل) 44
ً
  نبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 ر�ة)�خصية اعتبا

 عضو�ة ال�جان

الش�ل 

القانو�ي  

 للشركة 

 - بصفتھ ال�خصية  عضو مستقل   استثمار   بيتال شركة اتقان ك 1
مساهمة 

 مقفلة 

 الصناعة  شركة األنابيب املتحدة  2

 بصفتھ ال�خصية  شر�ك 

- 

ذات 

مسئولية  

 محدودة 

3       

  



 

 

 )  الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 ملر�حا للعضو  ) البيانات ال�خصية1

 طاهر  بن محمد عمر بن ا�حاق عقيل  االسم الر�ا�� 

 هـ 27/01/1379 تار�خ امليالد   سعودي ا�جنسية

 ملر�حللعضو ا) املؤهالت العلمية 2

 ا�جهة املانحةاسم  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة تكساس بأمر��ا   م 1984 هندسة صناعية   ماجست�� علوم   1

 جامعة تكساس بأمر��ا  م  1983 هندسة صناعية   ب�الور�وس علوم  2

 بأمر��ا  بنك �شيس ما��اتن م 1986 االئتمان  برنامج  3

 بأمر��ا  جامعة هارفرد م 1990 االستثمار واإلدارة  برنامج  4

 بفرنسا  جامعة إنسیاد م 1992 اإلدارة  برنامج  5

 جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة م 2010 اإلدارة املتقدمة  برنامج  6

 ) ا�خ��ات العملية3

 مجاالت ا�خ��ة  الف��ة (السنوات)

 طاهر عقيل لالستشارات املالية  ـ-الرئيس ح�ى األن  -2012

 العضو التنفيذي �جلس اإلدارة واملستشار املا�� لشركة ناس القابضة    2012- 2006

 الرئيس التنفيذي لشركة دو�شية العز�ز�ة   2006- 2005

 رئيس قسم التمو�ل املنظم بالبنك األه�� التجاري  2002- 1995

 رئيس فر�ق بصندوق التنمية الصنا�� السعودي  1995- 1985

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:  أو مؤسسة أخرى إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة ) العضو�ة ا�حالية �� مجالس 4
ً
 أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة)

 ال�جانعضو�ة 
الش�ل القانو�ي  

 للشركة 

 بصفتھ ال�خصية مستقل استثمار متعدد  شركة اململكة القابضة 1
رئيس �جنة املراجعة  

 وعضو �جنة ال��شيحات 

 مساهمة مدرجة

2 
الشركة ا�خليجية  

 العامة للتأم�ن التعاو�ي 
 بصفتھ ال�خصية غ�� تنفيذي  تأم�ن 

  –عضو ال�جنة التنفيذية 

 عضو �جنة اإلستثمار 

 مساهمة مدرجة

3 

شركة م��يل لينش  

ملكة العر�ية امل

 السعودية

 بصفتھ ال�خصية مستقل أوراق مالية

 - نائب رئيس مجلس اإلدارة

  –رئيس �جنة املراجعة 

 رئيس �جنة االل��ام

مساهمة غ��  

 مدرجة

4 
و�ل  مشركة بدايل لت

 املنازل 
 غ�� تنفيذي  تمو�ل عقاري 

�خصية ممثل عن 

 اعتبار�ة
 رئيس �جنة املراجعة 

مساهمة غ��  

 مدرجة

 عضو مجلس املدير�ن  بصفتھ ال�خصية مستقل الصناعة شركة األ��جة العاملية  5
ذات مسؤولية  

 محدودة مختلطة 

 



 

 

 )  الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 ملر�حا للعضو  ) البيانات ال�خصية1

 السید/ بیتر والیشنوسكي  االسم الر�ا�� 
 26/01/1955 تار�خ امليالد   بر�طا�ي   ا�جنسية

 ملر�حللعضو ا) املؤهالت العلمية 2

 املانحةاسم ا�جهة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة نيو ساوث و�لز اس��اليا  1979 هندسة معمار�ة  ب�الر�وس  1

2     

3     

4     

5     

 ) ا�خ��ات العملية3

 مجاالت ا�خ��ة  الف��ة (السنوات)

 الرئيس التنفيذي �� الشركة العمانية للتنمية السياحية   2021- 2017

 الرئيس التنفيذي لتطو�ر ادارات العقارات �� شركة الغريسر للعقارات د�ي  2015- 2013

 الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقار�ة ملنطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا  2013- 2009

 طو�ر العقارات �� اس��اليا وململكة املتحدة وشرق اسيا والشرق األوسط وشمال افر�قيا ادوار نختلفة �� ادارة وت 2009- 1990

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:  أو مؤسسة أخرى ) العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة 4
ً
 أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ ال�خصية، 

 �خصية اعتبار�ة)ممثل عن 

عضو�ة 

 ال�جان

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 



 
  

  السيرة الذاتية  ( 1) نموذج رقم 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح  1 

 االسم الرباعي    سلطان محمد عبدالقادر قرامش  

الموافق  هجري  1408/ 07/ 30 
    ميالدي1988/ 03/ 18

لعربية السعوديةالمملكة ا تاريخ الميالد    الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح  2 

 م  المؤهل   التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل   ا سم الجهة المانحة  

زيملك عبدالعزجامعة ال اسبةالمح 2015   برسالة في المحاسبة مي ماجستير اكادي    1 

س بكلوريو المحاسبة 2010  جامعة الملك عبدالعزز   2 

الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونين

SOCPA 

نية المحاسبة القانو 2015   

اسبين القانونين لمحازمالة هيئة  SOCPA 

 3 

المراجعين الدولي معهد ال

الداخلين كاليفورنيا  

 الواليات المتحدة

المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و   2015 

 الحوكمة و إدارة المخاطر

 CIA  4زمالة المراجعين الداخلين

الحكومية  مورجانجامعة 

في والية ميرالند 

دة  الواليات المتح

 االمريكية

 
 إدارة االعمال 2020

 5  باحث مرشح دكتوراه 

جامعة والية واشنطن  

سياتل الواليات المتحدة  

 االمريكية

 9201  

ديمية االكا ةاإلنجليزية  برنامج اللغ اللغة االكاديمية  

  

 . الخبرات العملية للعضو المرشح  3 

 الفترة  مجاالت الخبرة   

 
شركة مساهمة سعودية  (مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت االن الى 2020   

 
مكاتب محاسبة في العام  5  أكبر  أحدومستشارون  نمحاسبون قانونيو BDO شركة راجعة في مساعد مدير م 2017الى  2015   

 
فولو و شركة باتشي   معدات  لكة الفطيم و كيرشركات سعودية في مجالت مختلفة منها ش  ومحاسبية فيوظائف مالية  1520الى  2011   

     

     

     

     

     

 مدرجة أو غير مدرجة   . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 4 

 طبيعة العضوية   عضوية اللجان   الشكل القانوني للشركة  
(بصفتة الشخصية ،ممثل عن  
 شخصية اعتبارية)  

 صفة 
العضوية(تنفيذي ،غير تنفيذي،  
 مستقل)  

 م  اسم الشركة   النشاط الرئيس 

 1   ال يوجد          

             2 
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ة الذات�ة 1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح  للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي    خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

ه1406/ 09/ 20 تار�ــــخ الم�الد سعوديالجنس�ة 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
الحصول  التخصصالمؤهل   تار�ــــخ 

 ع� المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك عبد الع��ز  2014 إدارة أعمال  بكالور�وس 

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال  ماجست�ي 

ف –دبلوم  �ة  شهادة مح�ت ي ب��طان�ا   2011موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة  SPHRiشهادة مح�ت للموارد   2010 موارد ��ش األم��ك�ة  الجمع�ة 
�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات   (اس�ت معتمد  ف  مح�ت شهادة 
( ي ات��ب ات�ج�ة   بطاقات التوازن اإلس�ت كة بالديوم لالستشارات   2018اإلس�ت �ش

�ة التنف�ذي المتقدم   الموارد  برنامج الموارد الب�ش ات�ج�ات  اس�ت
�ة والق�ادات متشغن 2018 الب�ش لإلعمال،  روس  متشغن  جامعة 

 الوال�ات المتحدة 

ات العمل�ة للعضو المرشح .3  الخ�ب
ة  ة الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�ص للخدمات دارة العامةاإل  مدير عام حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان  2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن  2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجن مدير عام  2017 2015  الخدمات المساندة، الموارد الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي مدير إدارة الموارد الب�ش

المعلومات، 2011 2004 تقن�ة  اإلدار�ة،  الخدمات  �ات،  المش�ت �ة،  الب�ش بالموارد  متنوعة  إدارة  ات  خ�ب
 المال�ة 



ي   .4
ي العض��ة الحال�ة �ض

 كان شكلها القانوىض
�
كة أخرى أ�ا كات مساهمة أخرى (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش مجالس إدارات �ش

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة  العض��ة   النشاط الرئ�س  اسم ال�ش صفة 

غ�ي   (تنف�ذي، 
 تنف�ذي، مستقل) 

العض��ة   طب�عة 
الشخص�ة،   (بصفته 
شخص�ة   عن  ممثل 

اعتبار�ة  

عض��ة 
 اللجان 

ي
الشكل القانوىض

كة تحالف األفق  االعمال  �ش خدمات 
 وحاضنة أعمال

�ك  مسؤول�ة   ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش ذات 
 محدودة 

كة نخبة الخليج   االستشارات اإلدار�ة  �ش
�ة   والموارد الب�ش

�ك   مسؤول�ة   ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش ذات 
 محدودة 

كة جلوب م�د السعود�ة   ف  �ش التأمني وثائق  إدارة 
ي   الطىب

لجنة  شخص�ة  مستقل  رئ�س 
ش�حات ال�ت

والمكافئات  

مسؤول�ة   ذات 
 محدودة 

عذ�ب   إتحاد  كة  �ش
 لإلتصاالت

 خدمات اإلتصاالت

 شخص�ة مستقل 

لجنة   عضو 
ش�حات ال�ت

والمكافئات  
 فقط

 مساهمة عامة 

كة تبوك للتنم�ة الزراع�ة  �ش

م) 14/12/2020تار�ــــخ  (من

عضو مجلس   شخص�ة مستقل  إنتاج األغذ�ة
 إدارة 

 مساهمة عامة 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدهللا يحيى علي فتيحي االسم الرباعي

 1976-5-15 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 كلية االمير سلطان 2015-02 ادارة االعمال ماجستير ادارة االعمال

2 
 جامعة الملك عبدالعزيز 1999-11 هندسة صناعية بكلوريوس

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

2020-current 
بشركة نسيج  مدادات، المشتريات، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجيستيةالسل االسلمدير التنفيذي لا

 العالمية التجارية

2019 to 2020  في االداءوسلسلة التوريد والتميز  التخطيط االستراتيجي، -مستشار 

2016 to 2019 بالشركة السعودية للنقل الجماعي لتخطيط االستراتيجي و ادارة المشاريعلمدير التنفيذي ا 

2014 to 2015 المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي 

2012 to 2014 مدير عمليات سالسل االمدادات و التوريدات بشركة الحداد لالتصاالت 

2010 to 2017  مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي 

2010 to 2012 عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية مدير 

2006 to 2009  بشركة اجيليتي العالمية النقل و التخزينكبير مدراء 

2000 to 2005  مساعد مدير ادارة االمدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني 

  

أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو 
 المنبثقة منها:

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

شركة ذات مسؤولية  ال يوجد بصفة شخصية تنفيذيغير  االستشارات االدارية الحلول المتبصرة 
 محدودة

       

 





ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

االسم الرباعي

تاريخ الميالد الجنسيــة

المؤهالت العلمية للعضو المرشح .2

اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المـــؤهـــــل

1

2

الخبرات العملية للعضو المرشح .3

مجاالت الخبرة الفترة

 اللجان أو القانوني شكلها كان أيا   أخرى شركة أي أو ) مدرجة غير أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية .4
:منها المنبثقة

الشكل
للشركة القانوني

اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
)اعتبارية شخصية عن

صفة العضوية 
غير  ، )تنفيذي

تنفيذي، مستقل(
النشاط الرئيس  اسم الشركة

1

2

3

 ھیثم بن محمد بن عبدالعزیز الزید
14/4/1977 سعودي

KSU ھندسة كھربائیة بكالوریوس 1999/2000

2019-2020Cyber Security Architecture and Design Director
2013-2019IP and Security Design Director, STC

Core Transport Network and Internet Gateway  Design Manager, STC   2008-2013

2000-2008Transmission Design Engineer -Transmission Department, STC 



 
 ) للسرية الذاتية 1منوذج رقم (

 البيا�ت الشخصية للعضو املرشح )أ

 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي  االسم

 28/02/1404 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  )ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 جامعة اليمامة  2016 إدارة أعمال  ماجستري   1
 2014 إدارة أعمال  بكالوريوس  2

 جامعة اإلمام 
 حممد بن سعود اإلسالمية 

 2006 حماسبة جتارية  دبلوم   3
 اإلدارة معهد  

 العامة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ) ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مجموعة سامبا المالیة الرقابة الداخلیة  -مساعد مدیر  2013إلى  2006

 مصرف اإلنماءالمراجعة الداخلیة  -مساعد مدیر  2014إلى    2013

 البنك األول -المراجعة الداخلیة -مساعد مدیر  2017إلى    2014

 شركة الیسر لإلجاره والتمویل - الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة 2018إلى    2017

 2019حىت ا  2018
 شركة أمریكان أكسبرس   - الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة

 

 مدير بر�مج املراجعة الداخلية   –جمموعة سامبا املالية   2019إىل نوفمرب     2019ابريل  

 الداخلية   للمراجعة  اإلدارة العامةمدير عام    - اهليئة العامة للجمارك   إىل اآلن     2019ديسمرب  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  )د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية (تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل) 

طبيعة العضوية (بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية) 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

1 
MetLife Insurance 

Company 
 صفة شخصية  مستقل  التآمني

 عضو جملس اإلدارة 
 عضو جلنة املراجعة 

 مدرجه 

 صفة الشخصية  مستقل  البنوك  البنك العريب الوطين 2

 عضو جملس اإلدارة 
 رئيس جلنة املراجعة 

عضو جلنة الرتشيحات  
 واملكافأت 

 مدرجه 

 



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 مجاهد بن عبد الكر�م بن عبد هللا الق�ن  االسم الر�ا�� 

 1961/01/04 تار�خ امليالد  سعودي ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 ع مشاری دارة إتأھیل  1

إدارة المشاریع& أساسیات   احترافیة
 إدارة المشاریع 

PMP& PMF 
 

2018& 2011 PMP 

 AMP187 ( 2014( العلیا اإلدارةبرنامج  تنفیذي عالي دبلوم  2
 لألعمال   دھارفرجامعة 

Harvard 
Business School 

 دمة المتق ةاإلدار برنامج  اإلدارة المتقدمة دبلوم  3
)SOAMLP 2010 ( 2010 

9B  جامعة   -عمال إلدارة األكلیة سعید
 د أكسفور 

Oxford University 

 2008 (GMP3) العامة   اإلدارةدبلوم  4
 لألعمال   دھارفرجامعة 

Harvard 
Business School 

 2007 تطویر القدرات التفاوضیة  التفاوض  تدریبي في دبلوم  5
 یویورك ن - كولمبیاجامعة 

ia UniversityColumb 
 

بناء وقیادة الفرق عالي   ببرنامج مل الع  فریق  بناء دبلوم تدریبي 6
 2007 األداء 

كلیة إدارة األعمال بجامعة  
 Stanford ستانفورد

University 

فترة أربع أشھر  تدریبي ل جبرنام دبلوم إدارة تطبیقیة الیابان  7
 JICA 1989 نبالیابا

 23BIDA 1987 برنامج استقطاب االستثمار  االستثمارات الدولیة  استقطاب 8

 من جامعة ویتورث بوالیة واشنطن 25B 1984 ارة مشاریع صناعیة إد یوس لوربكا 9

  للمر�ح ا�خ��ات العملية ) 3

 �ة مجاالت ا�خ� الف��ة

2011-2019 
 ) K.A.CARE(مدینة الملك عبد هللا للطاقة الذریة والمتجددة   

ة  ضمن مزیج الطاق ( تطویر أسلوب إدخال الطاقة المستدامة   األعمال مستشار أعلى ورئیس قطاع االستثمار وتطویر
 بالمملكة) 

 الھیئة السعودیة للسیاحة واآلثار 2010-2011
 تطویر مشروع العقیر  ى فكرةمشرف عللرئیس لمستشار 

2000-2008 
 ) SAGIA( لالستثمار  الھیئة العامة

مشرف على المالیة،  اإلدارة ، المشرف العام على یجیة واالسترات، وكیل المحافظ للتخطیط یل المحافظ لتنمیة المناطق وك
 التأسیسي للھیئة   عضو الفریقأدارة االتصال واالعالم، 

1984-2000 
 ) RCJY(الھیئة الملكیة للجبیل وینبع 

  مدیر عام التشغیل"، مرافقتأسیس شركة "المیاه والكھرباء والمنتھیة ب خصیص مرافق قائد فریق ت مستشار لرئیس الھیئة، 
 بالنیابة   لصیانةوا

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان امل) 44
ً
  نبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ممثل عن   ال�خصية،

 ر�ة)�خصية اعتبا

 عضو�ة ال�جان

الش�ل 

القانو�ي  

 للشركة 



 
 

      ال ينطبق  1

2 -      

3 -      

  





 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السيرة الذاتية  1نموذج رقم ) 

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  (أ

 حمد بن عبدهللا بن حمد الفوزان  االسم الرابعي

 سعودي اجلنسية 
 اتريخ 
 02/09/1405 امليالد

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو  (ب
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2015  اإلدارة والقيادة الدكتوراه 1

  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2014 احلوكمة والسياسات العامة املاجستي  2

    جامعة الفيرن 2009 التطوير التنظيمي – اإلدارة والقيادة املاجستي  3
 جامعة الملك سعود  2007 مالية – إدارة األعمال بكالوريوس 4

 اخلربات العلمية للعضو املرشح (ج
 جماالت اخلربة الفرتة

 مستشار رئيس مجلس اإلداره في الشركة السعودية للصناعات العسكرية  حىت اآلن-2019
   العربية السعودية  ريثيون كبير التنفيذين في  2017-2019
المحدودة الفنية للخدمات االوسط الشرق ريثيون شركةمدير عام  2016-2017  
 ريثيون األمريكية  مدير تطوير األعمال 2012-2016
األمير سلطان  جامعة في ،  األعمال ادارة كلية  في متفرغ( )غير مساعد أستاذ حىت اآلن-2018  
 والمتوسطة الصغيرة للمنشآت العامة الهيئة في األعمال دعم مركز  في متفرغ( مستشار)غير حىت اآلن-2019

ملنبثقة  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى ) مدرجة أو غي مدرجة ( أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان ا
 منها :  

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
 صفة العضوية 

)تنفيذي , غي تنفيذي , 
 مستقل ( 

 طبيعة العضوية 
) بصفته الشخصية , ممثل 

 عن شخصية اعتبارية 

عضوية 
 اللجان

الشكل 
القانوين 
 للشركة

1       
2       
3       
4       
 





 

 
 

 

 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی . ا

ي  االسم الرباعي
 رعد نا� سعد القحطاين

 الجنسیة
 م   1977/    07/    14   تاریخ المیالد  سعودي 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح. 2

تاریخ الحصول على   التخصص  المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 جامعة الملك سعود  م   2000 هندسة كه��ائ�ة  بكالور�وس  1

2     
3     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
ي  2003ا� عام     2000من عام    ي اتصاالت الحرس الوطين

ي ماركوين
ي يت ي يب كة �ب ي �ش

 مهندس تصم�م شبكات �ن

كة االتصاالت السعود�ة  2006ا� عام     2003من عام    ي �ش
 مهندس �شغ�ل �ن

كة االتصاالت السعود�ة  2007ا� عام     2006من عام    ي �ش
ي تخط�ط شبكات �ن

�ن  كب�ي م�ش
كة االتصاالت السعود�ة  2009ا� عام     2007من عام    ي �ش

ي التخط�ط �ن
 مدير اإلجراءات والتحكم �ن

كة   2010ا� عام     2009من عام    ي �ش
 االتصاالت السعود�ة مدير تخط�ط االعمال والشؤون التنظ�م�ة �ن

كة االتصاالت السعود�ة  2018ا� عام     2010من عام    ي �ش
 مدير تخط�ط االعمال وخب�ي تخط�ط الشبكات �ن

ي   لإلقل�م الجوال    شبكة مدير تخط�ط تنف�ذ   اآلن ا� عام     2018من عام   
�ت كة االتصاالت السعود�ة   األوسط وال�ش ي �ش

 �ن
او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة  (  العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى . 4

 : كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا  

النشاط   اسم الشركة  م
 الرئیس 

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر  (

 ) تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة،  (

ممثل عن شخصیة 
 ) اعتباریة

 عضویة اللجان 
الشكل 

القانوني  
 للشركة 

ن  1 ن  وفا للتأمني المكافآت    /االستثمار  بصفته الشخص�ة  مستقل  التأمني
ش�حات   وال�ت

مساهمة  
 مدرجة 

2       

3       

4       

5       
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج
 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 
االسم 
 الرباعي

 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 
 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     
      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة
  
  
  
  
  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 
 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية
)تنفيذي  غري 
 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفت  الشخصية  
ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشركة

1       
2       
3       
4       

Rasha Alsaigh 
سلطان  عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام

Rasha Alsaigh 
سعودي

Rasha Alsaigh 
١٧-٠٣-١٩٨٤

Rasha Alsaigh 
دكتوراة في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون شركات-تأمين-مالي- مسؤولية مدنية

Rasha Alsaigh 
نوفمبر ٢٠٢٠

Rasha Alsaigh 
جامعة كلية دبلن

Rasha Alsaigh 
ماجستير  في القانون

Rasha Alsaigh 
بكالوريوس في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون الخدمات المالية

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠١٠

Rasha Alsaigh 
معهد إلينوي التقني

Rasha Alsaigh 
عام

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
جامعة الملك عبدالعزيز

Rasha Alsaigh 
البرنامج التأهيلي للخريجين

Rasha Alsaigh 
لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة الماجستير، تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
هيئة سوق المال

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٣-٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز

Rasha Alsaigh 
متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٥-٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
 ٢٣ مایو-٢٢ أوغست ٢٠١١م

Rasha Alsaigh 
 منظمة الغزاوي المھنیة بالتعاون مع ھیربرت سمیث  إل إل بي  كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ

Rasha Alsaigh 
 دیسمبر ٢٠١١م - یونیو ٢٠١٢م

Rasha Alsaigh 
 مشعل العقیل للمحاماة بالتعاون مع حوراني  ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك

Rasha Alsaigh 
مارس ٢٠١٣م إلى الآن

Rasha Alsaigh 
محاضر قانوني بمعھد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمین-جامعة الملك عبدالعزیز  

Rasha Alsaigh 
لا يوجد

Rasha Alsaigh 
١٦-٠٣-٢٠٢١




رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم الربا

امليالد تاريخ الجنسية

املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

اسم الجهة املناحة ى املؤهل تاريخ الحصول ع التخصص املؤهل م
1
2
3
4  
5  

رات  )ج املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  الخ رة  الف

ر أو مدرجة( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس ي الحالية العضوية  )د ا املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أياً  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ م

الشكل 
للشركة القانوني

 عضوية
اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

العضوية صفة
ر تنفيذي،( غ

)مستقل تنفيذي،
الرئيس  النشاط   م الشركة اسم

1
  2
 3
  4

عبدالرحمن صا�� عامر باجبع

27/05/1981سعودي

 ب�لور�س

 ب�لور�س

ادارة اعمال ماجست��

علوم سياسية

2005هندسة كيميائية

2005

2010

جامعة جنوب �لفورنيا

جامعة جنوب �لفورنيا

جامعة ملبورن

املدير املا�� لشركة �سيج املدرجة �� تداول2020-2021

صندوق التنمية الصنا��شهادة برنامج صندوق التنمية الصنا��

 ال يوجد حاليا ولكن مر�� لدى شركتان مدرجة

2020تطو�ر مجالس االدارات



 

 ( السيرة الذاتية1)رقم نموذج 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر االسم الرباعي

 ١\ ٧\ ١٣٧٩ه تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص المؤهل  م

 عال  دبلوم  1
التسويق للدول 

م١٩٨٥ الصناعية  
اثكاليد  جامعه ستر

 اسكتلندا

م١٩٨٢ اداره التسويق علوم  س بكالوريو  2 اكيوز امريكا    جامعه ستر

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة الفترة

م حتى االن ٢٠١٨  التعاوني  شركه االتحاد للتامين  –عضو مجلس اداره مستقل   

حتى االن   ٢٠١٦  مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات  –الرئيس التنفيذي   

م ٢٠١٥  –م  ٢٠١٠  السعودي  الصناعية  التنميةصندوق    – وتسويقاداره   

م ٢٠١٠ –م ١٩٨٤ اف    السعودي  الصناعية التنميةصندوق  – واستشارات اشر

  

  

  

  

 مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهاالعضوية الحالية في 

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
تنفيذي، غير  العضوية )صفة 

 تنفيذي،مستقل (

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل عن   الشخصية،

 اعتبارية( شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني 

 للشركة

 مستقل  التامير   االتحاد للتامير   1
الشخصيةبصفته    

المراجعة و  
شيحات و  التر
كه مساهمه   المكافآت  شر

2  
          



الذاتیةالسیرة)1(رقمنموذج
للمرشحالشخصیةالبیانات)1

فتوح عبدالعزیز حسن الزیانياالسم الرباعي
1956ابریل1تاریخ المیالدبحرینیھالجنسیة

للمرشحالعلمیةالمؤھالت)2
اسم الجھة المانحةتاریخ الحصول على المؤھلالتخصصالمؤھلم
جامعة شرق لندن - بریطانیا1980ادارة اعمالبكالوریوس1
معھد التأمین ألقانوني - لندن2008التأمیندبلوما2
سویسراIMDمعھد2005ادارة اعمال التنفیذیھشھاده3

للمرشحالعملیةالخبرات)3
مجاالت الخبرةالفترة

في مجلس األمناء في احدى صنادیقادوار استشاریة وإداریة مختلفة بما في ذلك كونى عضًوا2021الى2010
في البحرین ودبي وبریطانیا.مصرف البحرین المركزي والعدید من المجالس االداریھ واالستشاریھ

2010مارسالى2006مارس
مركز قطر الماليالمدیر العام ألدارة التأمین واعادة التأمین - ھیئة

2010ینایرالى2003یولیو
دبي المالي العالمىالمدیر العام ألدارة التأمین واعادة التأمین - مركز

2002ابریلالى1981مایو
)ARIG(التأمینإلعادةالعربیةالمجموعةفيوالفضاءالطیراناخطارقسمرئیس

اللجانأوالقانونيشكلھاكانأیاًأخرىشركةأيأومدرجة)غیرأو(مدرجةأخرىمساھمةشركاتإداراتمجالسفيالحالیةالعضویة)4
المنبثقة منھا:

النشاط الرئیساسم الشركةم
صفة العضویة
(تنفیذي، غیر

تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ
الشخصیة، ممثل عن
شخصیة اعتباریة)

عضویة اللجان
الشكل

القانوني
للشركة

1

2

حالیا لست في اي مجلس ادارة
شركھ مساھمھ ولكني عضوا في
لجنة المالیھ والتأمین والضرائب

في غرفة صناعة وتجارة
البحرین. وعضوا في فرقة عمل
تابعھ لمجلس التعلیم العالي في

البحرین.
3





 

 

 

 

 

 تقریر لجنة المراجعة  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 ) من النظام األساسي للشركة5تعدیل المادة (

 والُمتعلقة بالمركز الرئیسي 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4030286984سجل تجاري رقم  ،لایر سعودي 600,000,000رأس المال  شركة مساھمة،  
+) 966(-012-6221346، فاكس: +)966(-012- 6221095ھاتف:  المملكة العربیة السعودیة،، 21431، جدة،  1039ص.ب.     

www.redseahousing.com 
 

 

 
 

  
 
 

 تعدیل النظام األساسي للشركة

 
  لتكون على النحو التالي:  بالمركز الرئیسي للشركةوالمتعلقة  )  5رقم ( مادة ال تعدیل -1

 
 قبل التعدیل 

 
لمجلس   ویجوز   ، جدة  مدینة  في  للشركة  الرئیسي  المركز  یقع 

المملكة اإلدارة أن ینقل المركز الرئیسي الى أي مدینة أخرى في  
توكیالت  أو  مكاتب  أو  فروعاً  لھا  ینشئ  وأن  السعودیة  العربیة 
مجلس   من  بقرار  خارجھا  أو  السعودیة  العربیة  المملكة  داخل 

 اإلدارة. 
 

 التعدیل  بعد
 

، ویجوز  الریاض  یقع المركز الرئیسي للشركة في مدینة  
لمجلس اإلدارة أن ینقل المركز الرئیسي الى أي مدینة  

المملكة العربیة السعودیة وأن ینشئ لھا فروعاً أخرى في  
أو مكاتب أو توكیالت داخل المملكة العربیة السعودیة أو  

 خارجھا بقرار من مجلس اإلدارة. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 السیرة الذاتیة للسید/ طارق محمد تلمساني 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 طارق محمد ابراهيم تلمسا�ي   االسم الر�ا�� 

 هـ 01/07/1375 تار�خ امليالد  سعودي ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 م 1978 ادارة صناعية  وريس ب�ال 1
جامعة امللك فهد للب��ول 

 واملعادن 

 م 1980 االدارة الدولية  دبلوم 2
مر�ك�ن  جامعة ا�خر�ج�ن األ 

 لالدارة املالية

3     

  للمر�ح ا�خ��ات العملية ) 3

 �ة مجاالت ا�خ� الف��ة

 الرئيس التنفيذي لشركة ا�خماسية   2013-2019

 ادية الرئيس التنفيذي ملدينة املعرفة االقتص  2012-2013

 للتطو�ر العمرا�ي الرئيس التنفيذي لشركة جدة  2008-2011

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن) 44
ً
  بثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضو�ة

�  (تنفيذي، غ�

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 ر�ة)�خصية اعتبا

 عضو�ة ال�جان

الش�ل 

القانو�ي  

 للشركة 

 - بصفتھ ال�خصية غ�� تنفيذي  �عليم عا��  شركة �لية جدة العاملية  1
مساهمة 

 مقفلة 

2       

3       

  



 

 

 

 

 

 تقریر المراجع الخارجي  /تبلیغ رئیس المجلس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 السیرالذاتیة للجنة المراجعة  



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 سامي بن أحمد بن سالم بن محفوظ االسم الر�ا�� 

 هـ 01/07/1374 تار�خ امليالد  سعودي ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 وهايو أجامعة والية  م  1981 اعمال إدارة  ب�الور�وس 1

2     

3     

  للمر�ح ا�خ��ات العملية ) 3

 �ة مجاالت ا�خ� الف��ة

 شركة روا��ي ا�حلول لإلستشارات املالية  سنھ   13

 مناصب إدار�ة وتنفيذية �� البنك األه��  سنھ   25

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان امل) 44
ً
  نبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 ر�ة)�خصية اعتبا

 عضو�ة ال�جان

الش�ل 

القانو�ي  

 للشركة 

 - بصفتھ ال�خصية  عضو مستقل   استثمار   بيتال شركة اتقان ك 1
مساهمة 

 مقفلة 

 الصناعة  شركة األنابيب املتحدة  2

 بصفتھ ال�خصية  شر�ك 

- 

ذات 

مسئولية  

 محدودة 

3       

  



 
 

 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

  للمر�ح البيانات ال�خصية ) 1

 محمد حس�ي جز�ل   االسم الر�ا�� 

 م 19/09/1960 تار�خ امليالد  س��الن�ي   ا�جنسية

 للمر�حاملؤهالت العلمية ) 2

 اسم ا�جهة املانحة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

التعلیم التنفیذي في لجان   1
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 ملرشحا للعضو ( البيانات الشخصية1

 مازن إبراهيم شحاته حسونه االسم الرباعي

 م1691فبراير  42 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية
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تاااااريخ الحصااااااااااااو       التخصص املؤهل م

 املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 جامعة تورونتو في كندا 1664 التخطيط درجة الدكتوراه 1

 جامعة تورونتو في كندا 1611 التخطيط درجة املاجستير 4

 جامعة البترو  واملعادن 1614 الهندسة املدنية درجة البكالوريوس 3

 ( الخبرات العملية3

 مجاالت الخبرة )السنوات(الفترة 

 الجبيل، اململكة العربية السعودية – مهندس مدني في الهيئة امللكية للجيل وينبع 1614-1613

 الرياض، اململكة العربية السعودية – مهندس مدني في الدار السعودية للخدمات اإلستشارية 1612-1611

 بريطانيا مدينة ابسوم ، – W.S. Atkinsمخطط في شركة  1611-1619

 مدينة تورونتو، كندا –مسا د تدريس في جامعة تورونتو  1619-1664

 مدينة تورونتو، كندا –باحث مشارك في جامعة تورونتو  1664-1663

 مدينة ساوثامبتون، بريطانيا – Southamptonفي جامعة  أستاذ مسا د 1663-1661

 لإلستثمارالتنفيذي لشركة رنا  نائب الرئيس 1661-4222

 لشركة رنا لإلستثمار والعضو املنتدب التنفيذيالرئيس  4222-4221

 الشريك التنفذي لشركة مواخر للتنمية إل  اآلن-4221

 الشريك التنفذي للشركة املتطورة لألغذية إل  اآلن -4214

 في مجمو ة  بد اللطيف العيس ى القابضة العضو املنتدب إل  اآلن-4216
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أيا
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شركة املنارة لالتصاالت 

 وتقنية املعلومات
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 بصفة شخصية مستقل

  ضو مجلس إدارة -
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  ضو لجنة املكافآت والترشيحات -

 مساهمةشركة 
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	 ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه .
	 العضو                                                                                                               الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو
	الاســــــم:     خالد عبدالرحمن الخضيري                                                   اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
	التوقيــع:                                                                                                          اسم المفوض إليه التوقيع:
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