
 

 

 الذاتية( السيرة 1)رقم  نموذج
  للمرشح  لبيانات الشخصية ا  ((أأ

 سعد المشوح بن إبراهيم  بن سعد االسم الرباعي

 01/07/1380 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 للمرشحلمؤهالت العلمية  ا (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1985 الصناعية االدارة   سبكالوريو 1

2 
دورة متخصصة في اإلدارة المالية 

 واالستثمار 
 الواليات المتحدة االمريكية –بنك تشيس منهاتن  1987 مالية 

 الواليات المتحدة / هارفارد  1990 مالية / اقتصاد دورة متخصصة  3

 للمرشحالخبرات العملية ج ( 

 ت الخبرةمجاال الفترة

 عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ورئيس لجنة المراجعة ـ مساهمة عامة  2016 – 2013

 عضو لجنة مراجعة شركة صناعات العيسى  2016 -2014

 مساهمة عامة شركة عضو مجلس إدارة أسمنت القصيم ـ  وحتى تاريخه  2016

 مساهمة عامة شركة اسمنت القصيم ـ  عضو ورئيس لجنة المراجعة في شركة وحتى تاريخه  2010

 مساهمة عامة شركة عضو ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت القصيم ـ  وحتى تاريخه  2020

 وحتى تاريخه 2017
عضو المجلس اإلشرافي ولجنة المراجعة لمركز بناء األسر المنتجة ) جنى ( ـ احدى فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل 

 تنموي.ال

 شركة ذات مسئولية محدودة  –عضو مجلس إدارة شركة الخزائن المبتكرة  وحتى تاريخه 2019

 شركة مساهمة عامة  –عضو لجنة المراجعة في شركة فواز الحكير  وحتى تاريخه  23/10/2019

 مساهمة عامة شركة عضو لجنة مراجعة ثوب األصيل ـ  وحتى تاريخه 2019

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رزا ـ مؤسسة تابعة لمصلحة  المعاشات والتقاعد  اريخهوحتى ت  2020ابريل 

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات شركة أسواق العثيم ـ شركة مساهمة عامة  03/10/2021

 شركة مساهمة مغلقة  – شركة اتحاد الخليج لألغذية -تنفيذي الرئيس ال 2019 –م 2003

 صندوق التنمية الصناعية السعودية  -رئيس فريق اقراض   م2003 –م 1985

  

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

غير تنفيذي،  )تنفيذي،

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 الشخصية  هبصفت مستقل االسمنت  شركة اسمنت القصيم  1
ولجنة  لجنة المراجعةعضو 

 الترشيحات والمكافئات

 مساهمة عامة

 مساهمة عامة  عضو مجلس اإلدارة  الشخصية  هفتبص مستقل االسمنت شركة اسمنت القصيم  2

 خاصة  عضو المجلس اإلشرافي  الشخصية  هبصفت مستقل تمويل  مركز بناء األسر المنتجة )جنى( 3

 خاصة عضو لجنة المراجعة  الشخصية  هبصفت مستقل تمويل  مركز بناء األسر المنتجة )جنى( 4

 فردية  عضو مجلس اإلدارة  الشخصية  هصفتب مستقل خزائن شركة الخزائن المبتكرة  5

 مساهمة عامة  عضو لجنة المراجعة الشخصية  هبصفت مستقل مالبس / مطاعم  شركة فواز الحكير  6

 مساهمة عامة عضو لجنة المراجعة  الشخصية  هبصفت مستقل مالبس  شركة ثوب األصيل  7



 

 

 عقار  شركة رزا 8
 مستقل

 الشخصية  هبصفت
ترشيحات عضو لجنة ال

 والمكافئات 

 حكومية

 شركة أسواق العثيم  9

 السلع

 االستهالكية

 / األساسية

 األغذية تجزئة

 مستقل 

 الشخصية  هبصفت
عضو مجلس اإلدارة 

 ورئيس لجنة الترشيحات 

 

 مساهمة عامة 

 



 

 
 

 البينات الشخصية للعضو المرشح . ا

  بن محمد املرشودطارق بن خالد  االسم الرباعي

 ه25/09/1406 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

1 
 م2010 شاريعإدارة م ماجستير

اململكة  – مونتفورتدي جامعة 

 املتحدة

 جامعة امللك سعود م2008  محاسبة بكالوريوس 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 مدير مكتب إدارة املشاريع في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتى اآلن  -م 2015

 للتأمينات االجتماعيةمدير مشروع في املؤسسة العامة  م2015 –م 2012

 مدير مشروع في شركة جي بي تي اتصاالت الحرس الوطني م2012-م 2011

  

  

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل

بصفته )طبيعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 أسمنت القصيمشركة  1
املواد 

 األساسية
 ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي

لجنة 

لجنة /املراجعة

الترشيحات 

 واملكافآت 

مساهمة 

 مدرجة

2       

3       

4       

5       



  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 الدكتور/ عبدهللا بن عبدالرحمن البريدي االسم الرباعي

 ه11/10/1931 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 املرشحب( املؤهالت العلمية للعضو 

 اسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 املتحدة اململكة -  مانشستر جامعة م3119 إدارة أعمال دكتوراه 1

 سعود امللك  جامعة م1331 محاسبة ماجيستير 3

 سعود بن محمد االمام جامعة م1333 اإلدارية العلوم بكالوريوس 9

 للعضو املرشحج( الخبرات العملية 

 مجاالت الخبرة الفترة

 تدريس جامعي ( عام32)

 أبحاث ودراسات ( عام11)

 أستشارات إدارية وتنظيمية ( عام13)

 كان شكلها 
ً
د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 لجنة املراجعهعضو  بصفته الشخصية مستقل أسمنت شركة أسمنت القصيم 1

 من خارج املجلس

 مساهمة عامة

3       

9       

2       

  



  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 األستاذ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب االسم الرباعي

 هـ11/10/1911 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

 التخصص املؤهل م
تاريخ 

الحصول 

 املؤهل ىعل

 اسم الجهة املانحة

 السعودية - عبدالعزيز  امللك جامعة م1313 مالية محاسبة بكالوريوس 1

 الواليات املتحدة األمريكية م1339 مالية CPA األمريكية القانونيين املحاسبيين جمعية زمالة 3

 أمريكا - األعمال إلدارة وارتون  كلية م1330 إدارة برنامج اإلدارة املتقدمة  9

     

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

  يونج آند ايرنيستمراجع حسابات لدى  أعوام 9

 املراجعة الداخلية لدى البنك العربي الوطني إدارة رئيس  أعوام 3

 لدى هيئة السوق املالية الهيكلة إلعادة الداخلية املراجعة رئيسثم رئيس إدارة التنفيذ  عام 13

 WAKADتأسيس وإدارة مكتب وكاد لالستشارات املالية )لغير األوراق املالية(  اآلن

  

 كان شكلها 
ً
د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 العضويةصفة 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 مواد تصنيع شركة 1

 (كوفيب) والتغليف التعبئة

مواد 

 التعبئة

 رئيس لجنة بصفته الشخصية مستقل

من   املراجعة

 خارج املجلس

مساهمة 

 عامة

 عضو لجنة بصفته الشخصية مستقل االسمنت شركة أسمنت القصيم  3

من  املراجعة

 خارج املجلس

مساهمة 

 عامة

9       

2       
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