السيرة الذاتية للمشرحين لعضوية مجلس اإلدارة للدورة
القادمة 2021م – 2024م

ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ) (1ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ
ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﺭﺑﺎﻋﻲ

ﻧﺑﻳﻝ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻥ ﺣﻣﺯﺓ ﻛﻭﺷﻙ

ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

ﺳﻌﻭﺩﻱ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

 1390/03/29ـ

ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ

ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ

ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ

1

ﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬي

اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ
2019م

ﻡ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎرﻓﺮد – أﻣﺮ ﺎ

2

ﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  MITﻟ ﺴﺮ ﻊ ر ﺎدة اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

2017م

ﻣﻌ ﺪ ﻣﺎﺳﺎ ﺸﻮﺳ ﺲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ  - MITأﻣﺮ ﺎ

3

ﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ ﺮ

2014م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎرﻓﺮد – أﻣﺮ ﺎ

4

دﻛﺘﻮراﻩ

اﻟﻌﻤﺎرة )ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ا ﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ(

2002م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎرﻧﻴ ﻣﻴﻠﻮن – أﻣﺮ ﺎ

5

ﻣﺎﺟﺴﺘ

اﻟﻌﻤﺎرة )ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ا ﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ(

1997م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻮﻟﻮرادو دﻧﻔﺮ  -أﻣﺮ ﺎ

6

ﺑ ﺎﻟﻮر ﻮس

ﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎر ﺔ

1993م

ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
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ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ

 2019ﺣ اﻵن
 2018ﺣ اﻵن
2019م ﺣ اﻵن
 2019ﺣ اﻵن
 2020ﺣ اﻵن
 2020ﺣ اﻵن
 2017ﺣ اﻵن
 2017ﺣ اﻵن
 2016ﺣ اﻵن
2019 - 2017
 2017ﺣ اﻵن
 2017ﺣ اﻵن
2019-2018
2019 - 2018
2019 - 2017

اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌﺆﺳﺲ  -ﻠﻴﺔ اﻷﻣ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻺدارة ور ﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

2017- 2015م

ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ

اﻟﺮﺋ ﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء
ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺴ ﺜﻤﺮ ﻣﻼﺋ ﻲ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺛﺎل ﻟﻠﻤﺴ ﺜﻤﺮ ﻦ اﳌﻼﺋﻜﻴ ن
رﺋ ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -ﺷﺒﻜﺔ ر ﺎدة اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )(GEN Saudi
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﻤﻴﻌﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻋﻀﻮ ﻨﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر  -ﺻﻨﺪوق اﻻﺑﺘ ﺎر ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ) ﺎوﺳﺖ(
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا ﺴﺎب ا ﺎص )ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮ ﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻋﻀﻮ اﻟ ﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟ اﻣﺞ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ واﻟﺘﺪر ﺐ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ا ﻳﺔ )ﻣﺴﻚ(
ﻋﻀﻮ ا ﻠﺲ اﻻﺳ ﺸﺎري اﻟﺪو  -اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺂت اﻟﺼﻐ ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )ﻣ ﺸﺂت(
ﻋﻀﻮ ﻴﺌﺔ ا ﺎﺋﺰة
ﺟﺎﺋﺰة اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺷﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﳌﻌﺎرف
ﻋﻀﻮ ا ﻠﺲ اﻻﺳ ﺸﺎري ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت وﻣﺴﺮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘ )ﺗﻘﻨﻴﺔ(
رﺋ ﺲ ﻨﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﺰ ورﺟﺎﻟﮫ ﻟﻠﻤﻮ ﺒﺔ واﻹﺑﺪاع )ﻣﻮ ﺒﺔ(
ﻣﺴ ﺸﺎر ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﻧ ﺘﻮر دﻳﻠﻮ ﺖ
ﻣﺴ ﺸﺎر ،وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

2018- 2017

ﺃﺳﻡ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ا ﺎﻣﻌﺔ )ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ﻋ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة(
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﺋ ﺲ ﻨﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر – ﺷﺮﻛﺔ وادي ﻣﻜﺔ ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء
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ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ( ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻥ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ:

ﻡ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ

ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ

ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ
)ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ،ﻏﻳﺭ
ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ،ﻣﺳﺗﻘﻝ(

1

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء

اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬي

2
3

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ )ﺑﺻﻔﺗﻪ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺔ(
ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟ

ﺼﻴﺔ

ﻋﺿﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ

ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
سعود غسان أحمد السليمان

االسم الرباعي

سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

1982/01/07م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

التخصص

المؤهل

أسم الجهة المانحة

تاريخ الحصول على المؤهل

1

ماجيستر

التغير

2017

معهد إنسياد  ،فرنسا

2

ماجيستر

إدارة أعمال

2008

جامعة هال بالمملكة المتحدة

3

بكالوريوس

تصميمات داخلية

2003

معهد التصميم في سان دييغو  ،الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
سبتمبر  -2019األن
أغسطس  -2013األن
مايو  -2020األن
مايو  -2017األن
ابريل  -2018األن
مارس  -2020األن
أكتوبر  -2020األن
أغسطس  -2020األن
أكتوبر  -2018األن
سبتمبر  -2016األن
يونيو  -2019األن
ابريل  - 2019األن

مجاالت الخبرة
الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان  ،شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات  ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،
متخصصة في البيع بالتجزئة ,الخدمات اللوجستية والرقمنة الممكنة لهذين القطاعين بالمملكة العربية السعودية  ،منذ عام
2019م.
الرئيس التنفيذي لشركة ايكيا المملكة العربية السعودية والبحرين ،شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات  ،شركة ذات
مسؤولية محدودة ،متخصصة في تاثيث المنزل  ،المملكة العربية السعودية  ،منذ عام 2013م.
رئيس مجلس االدارة لشركة سالسة القابضة المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في تنفيذ مبيعات
التجارة اإللكترونية وخدمات الميل االخير ،سوق أبوظبي العالمي ،بالمملكة العربية السعودية  ،منذ عام 2020م
عضو مجلس إدارة بمجلس االستدامة االستراتيجية العالمية في ايكيا Inter ،ايكيا المتخصصة في تأثيث المنزل  ،هولندا  ،منذ
عام 2017م
عضو مجلس إدارة مجلس األعمال االستراتيجي العالمي في ايكيا Inter ،ايكيا المتخصصة في تأثيث المنزل  ،هولندا  ،منذ
2018م
عضو مجلس إدارة في شركة مستثمرو السعودية الرواد القابضة ،شركة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في االستثمارات ،
سوق أبوظبي العالمي  ،المملكة العربية السعودية ،منذ 2020م
عضو مجلس إدارة لجنة الخدمات اللوجستية في الغرفة التجارية بالرياض ،وهي منظمة غير ربحية بالمملكة العربية السعودية
منذ عام 2020م

عضومجلس إدارة المجلس القطاعي للتجارة والتجزئة في الغرفة التجارية بجده ،وهي منظمة غير ربحية بالمملكة
العربية السعودية منذ عام 2020م
عضو لجنة بمجلس الشراكة اللوجستية التابع لوزارة النقل بالمملكة العربية السعودية ،وهي منظمة غير ربحية
بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2018م
القنصل الفخري للسويد التابع لسفارة دولة السويد بالمملكة العربية السعودية  ،منذ عام 2016م
عضو مجلس إدارة جمعية أثاث التعاونية ،وهي جمعية تعاونية  ،متخصصة في تدوير األثاث ،بالمملكة العربية
السعودية ،منذ عام 2019م.
رئيس مجلس إدارة مسرعة اعمال ايكيا  ،IKEA Forwardتابعة لمجموعة غسان أحمد السليمان لتجارة
المفروشات ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وهو برنامج متخصص في ريادة األعمال بالمملكة العربية السعودية،
منذ عام 2019م

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

م

1
2
3
4

اسم الشركة
شركة سالسة القابضة
المحدودة
مجلس االستدامة
االستراتيجية العالمية في ايكيا
مجلس األعمال االستراتيجي
العالمي في ايكيا
شركة مستثمرو السعودية
الرواد القابضة

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

تنفيذ مبيعات التجارة
اإللكترونية وخدمات
الميل االخير

غير تنفيذي

تاثيث المنزل

غير تنفيذي

تاثيث المنزل

غير تنفيذي

االستثمارات

مستقل

تنفيذ مبيعات التجارة
اإللكترونية ،خدمات
النقل والخدمات قيمة
مضافة

تنفيذي

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

ممثل عن شخصية
اعتبارية

ال ينطبق

ذات مسئولية محدودة

ال ينطبق

ذات مسئولية محدودة

ال ينطبق

ذات مسئولية محدودة

ال ينطبق

ذات مسئولية محدودة

ممثل عن شخصية
اعتبارية
ممثل عن شخصية
اعتبارية
بصفته الشخصية

الشكل القانوني
للشركة

ممثل عن شخصية
اعتبارية

ال ينطبق

الخدمات اللوجستية

مستقل

ممثل عن شخصية
اعتبارية

ال ينطبق

منظمة حكومية

األعمال التجارية

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة
التجارية

منظمة حكومية

8

عضو مجلس إدارة لجنة
الخدمات اللوجستية في
الغرفة التجارية بالرياض

الخدمات اللوجستية

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة
اللوجستية

منظمة حكومية

9

مجلس إدارة جمعية أثاث
التعاونية

تدوير األثاث

مستقل

ممثل عن شخصية
اعتبارية

ال ينطبق

جمعية تعاونية

5

6

7

شركة فلو للخدمات اللوجستية

مجلس الشراكة اللوجستية
التابع لوزارة النقل بالمملكة
العربية السعودية
عضومجلس إدارة المجلس
القطاعي للتجارة والتجزئة
في الغرفة التجارية بجده

ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

سليم مارون فاخوري

الجنسية

لبناني

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
المؤهل
 1دبلوم

تاريخ الميالد

1971/08/09م

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

محاسبة ومراجعة

1994

الكلية السياحية  /التربية الوطنية والفنون الجميلة

2

ماجيستر

إدارة أعمال

2019

كلية إدارة األعمال بمدريد أسبانيا

3

شهادة مهنية
برنامج اإلدارة التفيذية

محاسب عام

1999
2012

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين
جامعة اشريدج بالمملكة المتحدة

4

إدارة أعمال

الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

أسم الجهة المانحة

مجاالت الخبرة

منذ  2006حتي األن

رئيس قطاع األزياء في مجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول العالم ،لبنان ،منذ عام 2006م

2011 – 2009

مستشار أعمال بشركة المشاريع التجارية القابضة ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،أنشطتها الرئيسية
تطوير وتملك استثمارات في شركات خاصة في جميع أنحاء العالم ومتخصصة في قطاع االستثمارات الخاصة  ،لبنان ،
خالل الفترة من 2009م الي 2011م
مدير األسواق اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية
محدودة  ،متخصصة في قطاع التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول
العالم ،لبنان ،خالل الفترة من 2008م الي 2009م
المراقب المالي بمجموعة أزاديا القابضة  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة  ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تعمل المجموعة كمشغل للعديد من االمتيازات والعالمات التجارية العالمية حول العالم ،لبنان  ،خالل الفترة من
2006م الي 2008م
المراقب المالي للشركة الحديثة لالستيراد والتوزيع ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع
التجزئة ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في بيع األجهزة المنزلية ،لبنان  ،خالل الفترة من 2002م الي 2006م.
المراقب المالي لـنادي الفروسية المشرف  ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع التطوير
العقاري ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في بناء وتطوير الفيالت والنوادي الراقية في األحياء والمناطق السكنية الراقية في لبنان
 ،لبنان  ،خالل الفترة من 2001م الي 2002م.
المراقب المالي لشركة روتانا بلبنان أحدي الشركات التابعة لمجموعة المملكة القابضة ،وهي شركة لبنانية خاصة ذات
مسؤولية محدودة ،متخصصة في قطاع اإلنتاج الفني ،تتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج العروض الموسيقية والتلفزيونية
ورعاية المطربين العرب ،وتنظيم األحداث الفنية  ،وإنتاج وتوزيع األعمال الفنية ،لبنان .2001-1996 ،

2009 – 2008
2008 – 2006
2006 – 2002
2002 – 2001
2001 – 1996

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

م

اسم الشركة
ال ينطبق

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ
سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

 1396 / 60 / 12م

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

ماجستير
ماجستير
بكالوريوس

مالية اسالمية
إدارة التسويق
لغة يابانية
مصرفية اسالمية
اسواق مالية
تجارة دولية

1
2
3
4
5

CIB
CISCAM

6
7

CISTRAF
CISRIM

ادارة مخاطر

تاريخ الحصول
على المؤهل
2612م
2660م
2666م
2612م
2612م
2612م
2612م

اسم الجهة المانحة
المجلس العام للبنوك
جامعة سنترال ويسترن
جامعة الملك سعود
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من 7102م لآلن

رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة

من 7102م – 7102م

مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة -مصرف الراجحي

من 7102م – 7102م
من 7102 – 0992م

مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض

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

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية (تنفيذي،
غير تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

1

شركة وفا للتأمين

التأمين
التعاوني

مستقل

شخصية

رئيس
مجلس
اإلدارة
وعضو
اللجنة
التنفيذية
وعضو لجنة
اإلستثمار

مساهمة
عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
سامر محمد احمد الخواشكي
االسم الرباعي
1384/08/12هـ
تاريخ الميالد
سعودي
الجنسية
 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
أسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على المؤهل
التخصص
المؤهل
1
جامعة ستراثكاليد بالمملكة المتحدة
1991
التسويق الدولي
ماجيستر
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية
1987
األدارة الصناعية
 2بكالوريوس
كلية هارفارد إلدارة األعمال بالواليات المتحدة األمريكية
2015
اإلدارة التنفيذية
 3برنامج اإلدارة التنفيذية المتقدمة
 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية لالستثمار القابضة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،أحدي شركات مجموعة بن الدن العالمية القابضة متخصصة في
 - 2020األن
قطاع االستثمار بالمملكة العربية السعودية.
عضو مجلس إدارة بشركة حلويات سعد الدين ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في صناعة الحلويات العربية والبيع بالتجزئة ،بالمملكة العربية
 -2018األن
السعودية.
عضو مجلس بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في قطاع المواد الغذائيّة والمشروبات ،بالمملكة العربية
 -2018األن
السعودية.
المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة شركة كوكا كوال السعودية لتعبئة المرطبات ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في قطاع المواد الغذائيّة
2020 –2015
والمشروبات واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.
2019-2010
عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق ،وهي شركة مساهمة عامة ،متخصصة في األدوات المكتبية واللوازم المدرسية ،والوسائل التعليمية قطاع البيع
بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية.
عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في قطاع المواد الغذائيّة
2018 -2010
والمشروبات ،بالمملكة العربية السعودية.
2018-2017

الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في االستثمار التجاري و الصناعي بالمملكة العربية السعودية.

2018-2016

عضو مجلس إدارة بشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عنايه"  ،وهي مشروع مشترك بين شركة سبيماكو ،وشركة أوفك ،وشركة كك ،متخصصة في
تصنيع مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية ذات االستخدام الواحد ،قطاع المستلزمات الطبية ،بالمملكة العربية السعودية.
رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدى الميزان ،شركة مساهمة مصرية ،متخصصة في قطاع المواد الغذائيّة والمشروبات ،بجمهورية مصر العربية.
عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في قطاع صناعة األدوية والرعاية الصحية ،بالمملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة بشركة جسور اإلمداد لالستقدام العالمية ،وهي شركة مساهمة مغلقة ،متخصصة ،متخصصة في استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
للمنازل والقطاع العام والخاص وتطوير إستخدام الموارد البشرية الغير سعودية ،بالمملكة العربية السعودية.
عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي بشركة اتحاد الخليج لألغذية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في قطاع المواد الغذائيّة والمشروبات
بالمملكة العربية السعودية.
عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي  -كالرك العربية المحدودة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في إنتاج المنتجات الورقية الصحية ومواد
التجميل ،قطاع السِّلع اإلستهالكيّة ،بالمملكة العربية السعودية.
عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في مجال إنتاج مواد التجميل والعنايه الشخصية
لقطاع السِّلع اإلستهالكيّة بالمملكة العربية السعودية.
رئيس قطاع المنتجات االستهالكية لشركة العليان المالية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في الخدمات المالية واالستثمار التجاري والصناعي
بالمملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة في الخدمات المالية واالستثمار التجاري و الصناعي بالمملكة العربية
السعودية.
المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية وفروعها بالمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،متخصصة
في قطاع المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية.

2018 -2015
2018-2016
2018-2016
2018 - 2015
2018-2015
2018-2015
2017-2015
2015-2006
2006-2003

.4
م
1
2

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
اسم الشركة
شركة حلويات سعدالدين
شركة تعبئة المياه الصحية
المحدودة

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي،
غير تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

صناعة الحلويات العربية

غير تنفيذى

بصفته الشخصية

اليوجد

ذات مسئولية محدودة

المواد الغذائيّة والمشروبات

غير تنفيذى

بصفته الشخصية

اليوجد

ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

صباح خليل ابراهيم المؤيد

الجنسية

البحرين

تاريخ الميالد

1954/05/23م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

أسم الجهة المانحة

1

درجة الماجستير

إدارة األعمال

2005

كلية كيالستات إلدارة األعمال في جامعة دي بول ،شيكاغو ،الواليات المتحدة األميركية،

2

البكالوريوس

االقتصاد وإدارة األعمال

1975

الجامعة األمريكية مدينة بيروت ،جمهوية لبنان

3

برنامج القيادة التنفيذي

إدارة األعمال

.2001

كلية داردن ،جامعة فيرجينيا الواليات المتحدة األمريكية

4

برنامج اإلدارة المتقدم

إدارة األعمال

1999

مدرسة وارتون إلدارة األعمال بجامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 - 2016االن
 -2018االن
 - 2012االن

عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة االستثمارات والقروض بنك البحرين للتنمية  ،وهو إحدى المؤسسات المالية للتطوير ومتخصص في الخدمات المصرفية والمالية
منذ مارس 2016م؛ منذ عام 2016م.
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر في بنك البحرين الوطني ،شركة مساهمة بحرينية،قطاع الخدمات المالية منذ عام 2018م.
عضو مجلس إدارة مجلس و رئيسة لجنة المال واإلدارة بمجلس التعليم العالي ،بمملكة البحرين ،وهو مؤسسة حكومية ،منذ عام 2012م.

 - 2014االن

شريك إداري في شركة إدارة الموارد الفكرية – ذات مسئولية محدودة -وهي شركة عاملة في مجال اإلدارة واالستشارية والتدريب ،منذ 2013م.

 - 2016االن

رئيسة مجلس إدارة شركة فالت  6البز البحرين ،ذات المسؤولية المحدودة ،وهي عبارة عن برنامج لتسريع نمو المؤسسات الناشئة ،منذ عام .2016

 - 2019االن

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة والمخاطر بشركة إنفستكورب للخدمات المالية ،شركة مساهمة بحرينية ،.قطاع الخدمات المالية من شهر مايو 2019م.

 - 2019االن

شريك في شركة دروب لالستشارات ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة متخصص في االستشارات المالية منذ عام 2019م

2013 - 2004

مدير عام وعضو مجلس إدارة تنفيذي في بنك االسكان بالبحرين ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  2004حتي .2013

2014 - 1996

رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك األهلى المتحد بالبحرين ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1996حتي 2014

1996 - 1988

مدير عام مساعد،قسم األعمال المصرفية للشركات ببنك البحرين الوطني ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1988حتي 1996

1987 - 1982

نائب رئيس بنك الخليج المتحد بالبحرين ،قسم األستثمار ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1982حتي .1987

1981 - 1977

مدير سيتي بنك بالبحرين ،قسم التجزئة ،قطاع اإلعمال المصرفية والمالية ،من  1977حتي .1981

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

اسم الشركة

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

1

شركة الزوردي للمجورهات

مشغوالت ذهبية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المراجعة

مساهمة عامة

2
3

بنك البحرين للتنمية

خدمات مصرفية

مستقل

بصفتها الشخصية

اليوجد

مساهمة البحرين

شركة إدارة الموارد الفكرية

االستشارية والتدريب

تنفيذي

بصفتها الشخصية

اليوجد

ذات مسئولية محدودة

4

شركة فالت  6البز البحرين

أستشارات

غير تنفيذي

بصفتها الشخصية

اليوجد

ذات مسئولية محدودة

5

شركة إنفستكورب للخدمات المالية

الخدمات المالية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المراجعة والمخاطر

مساهمة البحرين

6

بنك البحرين الوطني

الخدمات المالية

مستقل

بصفتها الشخصية

لجنة المخاطر

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

بريان نورمان ديكي

الجنسية

ايرلندي

تاريخ الميالد
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المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

ماجستير إدارة األعمال

ادارة أعمال

1978م

جامعة ھارفارد ،الواليات المتحدة األمريكية

2

ماجستير اآلداب في اللغة واآلداب

اللغه األنجليزية واآلداب

1976م

جامعة أوكسفورد ،أوكسفورد ،إنجلترا

.1

أسم الجهة المانحة

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة
 - 2018االن

مجاالت الخبرة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة الزوردي للمجوھرات ،شركة مساھمة سعودية ،متخصصة في أنتاج وتجارة التجزئة للمجوھرات والمشغوالت الذھبية

 -2013االن

رئيس مجلس إدارة شركة ھايدراسون ،وھي شركة ذات مسؤولية محدودة بالمملكة المتحدة تعمل في مجال توزيع وتصنيع اآلالت واألجهزة الهيدروليكية
والمنتجات ذات الصلة لقطاع صناعة النفط العالمي ،منذ .2013

 -2018االن

رئيس المجلس بشركة أكس بريكس لوكسمبورغ  ،وھي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة باالستثمارات العقارية  ،ألمانيا ،منذ يوليو .2018
عضو مجلس إدارة بمجموعة اس سي بي (سابقًا اس سي بي لالستثمارات الدولية) وھي شركة ذات مسؤولية محدودة؛ شركة خاصة؛ متخصصة في
االستثمارات بمدينة لوكسمبورغ ؛ منذ .2016
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أن دي تي لخدمات منع التآكل(ذم.م) ،وھي شركة متخصص في خدمات الفحص التقني في المملكة العربية السعودية ،منذ
أبريل .2018
كبير المستشارين بشركة ريدالين كابيتال ،لوكسمبورغ(،صندق استثماري) وھو صندوق رأس المال المخاطر والمتخصصة في مجال االستثمارات في األعمال
التكنولوجيا ،منذ عام .2012
كبير المستشارين ،شركة انفستكورب انترناشيونال المحدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،االستثمارات في الملكية الخاصة األوروبية ،المملكة
المتحدة،متخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية  ،منذ 2010م

 – 2016االن
 -2018االن
 -2012االن
 – 2010األن
2016 - 2007

رئيس مجلس إدارة شركة أيكوبال ،الدنمارك ،شركة ذات ملكية خاصة ،متخصصة في تصنيع مواد البناء من  2007إلي 2016

2016 - 2006

عضو مجلس إدارة في مجموعة بوليكونسبت ،في الواليات المتحدة األمريكية ،شركة ملكية خاصة ،من أكبر مورد عالمي للسلع الترويجية  2006إلي 2016

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،بشركة سيستيما القابضة ،وھي شركة مساھمة مدرجة في موسكو ولندن ،تعمل في قطاع االستثمارات وتعتبر من أكبر
2016-2012
عشرشركات في االتحاد الروسي ،منذ عام 2012م إلي 2016م
العضو المنتدب  ،شركة انفستكورب انترناشيونال المحدودة  ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،وھي شركة متخصصة في مجال االستثمار بالملكية الخاصة ،
2010-2003
بمدينة لندن ،المملكة المتحدة ،منذ عام 2003م إلي 2010م
رئيس شركة تي اكس يو للطاقة  ،أقليم أمريكا الشمالية  ،وھي شركة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية قطاع البيع بالتجزئة ،تخدم األماكن السكنية والتجارية،
2003-1999
ومقرھا داالس  ،الواليات المتحدة األمريكية .منذ عام 1999م إلي 2003م
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس العمليات التشغلية يشركة بوز وألين وھاملتون  ،وھي شركة استشارات إدارية عالمية  ،مقرھا سنغافورة ونيويورك منذ عام
1999-1981
1981م إلي 1999م
 .2العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

النشاط

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

تصنيع مشغوالت
ذھبية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

التنفيذية
والمراجعة
والترشيحات

شركة مساھمه سعودية

االستثمارات
العقارية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

شركة ذات مسئولية محدودة

الخدمات البترولية

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

ذات مسئولية محدودة

مجموعة اس سي بي المحدودة

االستثمارات

غير تنفذي

بصفته الشخصية

لجنة
األستثمار

ذات مسئولية محدودة

شركة أن دي تي لخدمات منع
التآكل(ذم.م)،

الفحص التقني

غير تنفذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

ذات مسئولية محدودة

اسم الشركة

1
شركة الزوردي للمجوھرات
2

بشركة أكس بريكس لوكسمبورغ

3

مجموعة ھايدراسون القابضة المحدودة

5
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أسم الجهة المانحة

 1بكالوريوس في التجارة
 2البرنامج التنفیذي
الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
رئیس مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوھرات ،شركة مساھمة عامة متخصصة في صناعة وتجارة المشغوالت الذھبیة ،بالمملكة العربیة السعودية.
2018م  -االن
ادارة أعمال
ادارة أعمال

جامعة الكويت ،مدينة الكويت ،الكويت
جامعة ھارفارد ،بوسطن ،ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكیة

2010م  -االن

عضو مجلس إدارة شركة  ، APM Terminalsشركة مساھمة بحرينیة  ،متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستیة بمملكة البحرين.

2010م  -االن

نائب رئیس مجلس إدارة مجموعة البركة للخدمات المصرفیة ،وھي شركة مساھمة عامة بحرينیة ،متخصصة في الخدمات المالیة والمصرفیة بمملكة البحرين.
عضو مجلس إدارة بشركة وصاية لالستثمار ،وھي شركة ذات مسئولیة محدودة ،مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية متخصصة في إدارة األستثمارت
بالمملكة العربیة السعودية.
رئیس مجلس إدارة معھد أعضاء مجالس اإلدارات لدول مجلس التعاون الخلیجي ،مؤسسة غیر ربحیة ،تركز عملھا على نشر الوعي عن أھمیة االرتقاء بمھنیة
أعضاء مجالس اإلدارات وتعزيز كفاءتھم بدول مجلس التعاون الخلیجي.

2018م  -االن
2015م  -االن
1995م  -االن
2018م – 2020م

عضو مجلس إدارة في غرفة التجارة األمريكیة العربیة الوطنیة ،ھدفھا تعزيز ودعم العمل العربي األمريكي والتعاون االقتصادي ،بالوالت المتحدة األمريكیة.
مستشار بنك انفستكورب بالبحرين ،شركة مساھمة عامة بحرينیة ،متخصصة في خدمات مصرفیة ومالیة ،بمملكة البحرين.

2000م – 2018م

الرئیس التنفیذي المشارك ،بنك انفستكورب ش.م.ب ،وھي شركة مساھمة بحرينیة ،متخصصة في الخدمات المصرفیة والمالیة و في االستثمارات الخاصة بمملكة
البحرين.
عضو مجلس إدارة برنامج ولي العھد لمملكة البحرين للمنح الدراسیة العالمیة ،مؤسسة غیر ربحیة بمملكة البحرين

2012م 2016 -م

عضو مجلس إدارة شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولیة ،وھي شركة مساھمة بحرينیة  ،متخصصة في تجارة التجزئة والتوزيع ،بمملكة البحرين.

2013م 2017 -م

رئیس مجلس إدارة شركة إنفستكورب السعودية لالستثمارات المالیة ،شركة ذات مسؤولیة محدودة ،متخصصة في الخدمات المالیة ،بالمملكة العربیة السعودية.

2009م 2015 -م

الرئیس التنفیذي ألعمال منطقة الخلیج ،بنك انفستكورب ش.م.ب ،وھي شركة مساھمة بحرينیة ،متخصصة في الخدمات المصرفیة والمالیة و االستثمارات
الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا وتركیا بمملكة البحرين.

2015م 2018 -م

2006م 2009 -م
2004م 2009 -م
1996م 2006 -م
1986م 2004 -م
1995م – 1999م

عضو مؤسس في مجلس إدارة إنجاز العرب ،وھي منظمة غیر ربحیة تعمل على تعزيز تعلیم الشباب وتدريبھم بالعالم العربي ،بمملكة البحرين.
المدير التنفیذي ألعمال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا وباكستان ،شركة سیتي جروب ،وھي شركة متخصصة في الخدمات المصرفیة والبنكیة بالمملكة
العربیة السعودية.
رئیس مجلس إدارة ستي جروب بنك لالستثمار اإلسالمي  ،شركة مساھمة بحرينیة ،متخصص الخدمات المصرفیة والمالیة األسالمیة .
رئیس قسم الخزينة والرئیس التنفیذي لقطاع إعمال البحرين والخلیج العربي بشركة سیتي جروب المحدودة ،وھي شركة متخصصة في الخدمات المصرفیة
والبنكیة.
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ،وھي مؤسسة بحثیة بحرينیة تقوم بإجراء البحوث التطبیقیة الخاصة على أساس تقاعدي وتقديم الخدمات
االستشارية للقطاعین الخاص والعام ،بمملكة البحرين.

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

اسم الشركة

النشاط

صفة العضوية (تنفیذي،
غیر تنفیذي ،مستقل)

طبیعة العضوية (بصفته
الشخصیة ،ممثل عن
شخصیة اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

1

شركة APM T erminals

النقل والخدمات اللوجستیة

غیر تنفیذي

بصفته الشخصیة

المراجعة و الترشحات

شركة مساھمة بحرينیة

2

شركة وصاية لالستثمار

االستثمارت

غیر تنفیذي

بصفته الشخصیة

المراجعة والتنفیذية

شركة ذات مسؤولیة محدودة

3

مجموعة البركة للخدمات المصرفیة

الخدمات المصرفیة والبنكیة

غیر تنفیذي

بصفته الشخصیة

التنفیذية

شركة مساھمة بحرينیة

