








 

 
 

 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       



 

 
 

 البينات الشخصية للعضو المرشح . ا

 السيف بن عبدالعزيز أسامة بن ناصر االسم الرباعي

 م04/08/1981 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 أستراليا - ال تروبجامعة  م2011  قانون تجاري  ماجستير 1

 جامعة امللك سعود م2004  األنظمة  بكالوريوس 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 صندوق تنمية املوارد البشرية-باحث قانوني م5/2007-م6/2005

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -أخصائي قانوني م10/2013-م6/2007

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-االشراف على االستشارات والعقود تاريخهحتى -م11/2013

 نائب رئيس لجنة التخصيص-دراسة عمليات التخصيص حتى تاريخه-م10/2020

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

مساهمة 

 مدرجة

2       

3       

4       

5       



عمر بن عبدهللا براھیم العمر

۰۱ / ۰۷ /۱۳۸۰ھـسعودي

جامعة نیوھیفن - الوالیات المتحدة األمریكیة ۱۹۸۸مھندسة صناعیة ماجستیر

جامعة روجر ویلیمز – الوالیات المتحدة األمریكیة ۱۹۸٥م ھندسة مدنیة بكالوریوس 

 الرئیس التنفیذي لشركة أسمنت القصیم ۲۰۰٦م - حتى اآلن 

 مساعد المدیر العام والرئیس المالي CFO لشركة بیبسي كوال ۲۰۰۱م - ۲۰۰٦ م 

 صندوق التنمیة الصناعیة السعودي رئیس فریق إقراض من ۱۹۹۷م إلى ۲۰۰۱م۱۹۸۸م - ۲۰۰۱م

األغذیة شركة دواجن الوطنیة

تنفیذياألسمنتشركة أسمنت القصیم

مستقل 

بصفتھ الشخصیة 

بصفتھ الشخصیة 

اللجنة التنفیذیة
اللجنة التنفیذیة

مساھمة عامة

مساھمة مقفلة



 

 

 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 

 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 أحمد بن صالح بن عبدهللا السلطان االسم الرباعي

 م03/11/1191 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول على  التخصص املؤهل م

 املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 جامعة امللك فهد م1199يونيو  إدارة وهندسة اإلنشاءات ماجستير  1

 جامعة امللك فهد م1191يونيو  هندسة مدنية بكالوريوس  1

0     

4     

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 أمانة الدمام –مهندس مدني  1191يوليو  – 1191يونيو 

 مديرية املياه بالدمام –مدير مشاريع  1111أغسطس  – 1191يوليو 

 مديرية املياه بالقصيم –نائب املدير العام  1119فبراير  – 1111أغسطس 

 يمين ملنطقة القصقيادة العمل البلدي في منطقة القصيم كرئيس لبلدية بريدة ومن ثم أم 1310مايو  – 1119فبراير 

 استشارات هندسية وإدارية من خالل مكتب أحمد السلطان حتى تاريخه – 1310مايو 

  

  

  

 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

صناعة  شركة أسمنت القصيم  1

 االسمنت

لجنة الترشيحات  بصفته الشخصية مستقل

 واملكافآت

 مساهمة عامة

1       

0       

4       

 



  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 سعد عبدهللا محمد بن عليان االسم الرباعي

 هـ31/31/1019 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول على  التخصص املؤهل م

 املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 بريطانيا  –جامعة نورث هاملتون  م1319 إدارة أعمال ماجستير  1

 الرياض –جامعة امللك سعود  هـ1331 هندسة صناعية  بكالوريوس  1

0     

4     

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

مناصب مختلفة وقيادية في إدارة العمليات وسلسلة اإلمداد في شركة اإللكترونيات  م 1311 –م 1331

 املتقدمة إحدى الشركات التابعة لشركة سامي 

 الجبيل –عضو مجلس إدارة في شركة أرسلو ميتال تيوبلير برودكتس  م 1319 –م 1312

 عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت القصيم م 1311 –م 1311

  

  

  

  

 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

صناعة  شركة أسمنت القصيم  1

 االسمنت

 مساهمة عامة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية مستقل

1       

0       

4       





  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 عادل عبدالرحمن عبدهللا السحيمي  االسم الرباعي

 هـ1/1/1091 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول  التخصص املؤهل م

 على املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن م1199 هندسة مدنية  بكالوريوس  1

1     

0     

4     

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 تدرج وظيفي في إدارة اإلئتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي   م1311 –م 1199

 نائب الرئيس التنفيذي لإلئتمان واالعمال   م1311 –م 1314

 جزئي عمل  –التنفيذي مستشار للرئيس  حالًيا 

عضو مجلس اإلدارة وعضو في لجنة املراجعة للشركة السعودية العربية لالستثمارات   م1311 –م 1314

 الصناعية

  

  

  

  

 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:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

1       

1       

0       

4       
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برنامج الائتمان

alasmari
Typewritten Text
 المحاسبةوتمويل الشركات وتقييم المشاريع

alasmari
Typewritten Text
1995

alasmari
Typewritten Text
مصرف تشيس مانهاتن-نيويورك-الولايات المتحدة الأمريكية

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
 2018 -حتى تاريخه

alasmari
Typewritten Text
   الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري - CFO -الرئيس التنفيذي للمالية 

alasmari
Typewritten Text
2015-2018

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
  الشركة العربية لتنمية المياة والطاقة-أكوا القابضة -COO-الرئيس التنفيذي للعمليات 

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
2006-2015

alasmari
Typewritten Text
نائب الرئيس التنفيذي للمالية -CFO- شركة التصنيع الوطنية    

alasmari
Typewritten Text
2004-2005

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
  مدير أول /تمويل الشركات-مجموعة سامبا المالية 

alasmari
Typewritten Text
1993-2004

alasmari
Typewritten Text
مستشار أول للائتمان- ادارة المشاريع- صندوق التنمية الصناعية السعودي  

alasmari
Typewritten Text
شركة رؤى المدينة القابضة

alasmari
Typewritten Text
التطوير العقاري

alasmari
Typewritten Text
غير تنفيذي

alasmari
Typewritten Text
ممثل/صندوق الاستثمارات العامة

alasmari
Typewritten Text
رئيس لجنة المراجعة

alasmari
Typewritten Text
مساهمة مقفلة

alasmari
Typewritten Text
شركة المعمر لأنظمة المعلومات

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
نظم المعلومات

alasmari
Typewritten Text
مستقل

alasmari
Typewritten Text
عضو من خارج المجلس 

alasmari
Typewritten Text
عضو لجنة المراجعة

alasmari
Typewritten Text
مساهمة مدرجة

alasmari
Typewritten Text
شركة المرشد القابضة

alasmari
Typewritten Text
التطوير العقاري والمقاولات والتجارة

alasmari
Typewritten Text
مستقل

alasmari
Typewritten Text
عضو من خارج المجلس 

alasmari
Typewritten Text
عضو لجنة المراجعة

alasmari
Typewritten Text
مساهمة مقفلة

alasmari
Typewritten Text
الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار

alasmari
Typewritten Text
خدمات العقار

alasmari
Typewritten Text
مستقل

alasmari
Typewritten Text
عضو من خارج المجلس 

alasmari
Typewritten Text

alasmari
Typewritten Text
عضو لجنة المراجعة

alasmari
Typewritten Text
مساهمة مقفلة



 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 ( البيانات الشخصية للعضو المرشح:  1
 االسم الرباعي:  إبراهيم عبداألحد هاشم خان 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد:  هـ 1398- 6- 10
( المؤهالت العلمية للعضو المرشح:  2  

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م  المؤهل  التخصص 

 1 ماجستير تنفيذي  إدارة موارد بشرية -إدارة أعمال م 2014 زجامعة الملك عبد العزي
 2 في العلوم اإلدارية  سبكالوريو إدارة موارد بشرية -إدارة أعمال م 2008 زجامعة الملك عبد العزي

 3 )لمدة سنة(  برنامج قيادي تنفيذي قيادي تنفيذي  م 2013 كريستكوم العالمية
البريطاني لتطوير  المعهد 

 المواهب
م 2020 المستوى الخامس في إدارة الموارد   إدارة قطاع الموارد البشرية  

 CIPD 4 -البشرية 

جمعية إدارة الموارد  
 البشرية االمريكية 

 إدارة قطاع الموارد البشرية  2019
لموارد امحترف أعلى معتمد في إدارة  

 SHRM 5 - البشرية

 6 . وتخصصات عديدة أخرى  ، التدقيق الداخلي إدارة المشاريع البشرية،الموارد القيادة، العديد من الدورات التدريبية في  
( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  

 الفترة  مجاالت الخبرة 
التغيير، إدارة التدقيق، إدارة  وإدارة  الموارد البشرية    ات إدارة خبرة تخصصية وقيادية تنفيذية في إدارة قطاع

 التميز المؤسسي، إدارة العالقات العامة والتواصل المؤسسي، إدارة التشغيل والصيانة واألمن والسالمة.
تبوأت العديد من المناصب القيادية على المستوى المحلي واإلقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها 

 العالمية   ملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل)شركة أرامكوا السعودية، الهيئة ال
 تايتانيوم، شركة التصنيع الوطنية(.  نتاج الإل

اآلن  -م 97  

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

الشكل القانوني  
 للشركة

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضو  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط  
 الرئيسي 

 م  إسم الشركة 

 عضو مؤسس بصفتي الشخصية  عضو مؤسس مسجلة
تدريب  

 واستشارات
يب رلتدلالجمعية التعاونية 
 بالمدينة المنورة  

1 

 مستشار  بصفتي الشخصية  مستشار  مسجلة
خدمة  

 أصحاب الهمم 
 2 جمعية األمل المنشود 

 3 جمعية دار اإلسكان إسكان مستشار  بصفتي الشخصية  مستشار  مسجلة
 





 
السیرة الذاتیة )۱(نموذج رقم   

 
 

 المرشح للعضو الشخصیة البیانات )أ
االسم  انجمیل حمدل الطبنت ء سماأ

 الرباعي

 تاریخ 16-09-1985
 المیالد

 یةدسعو
 الجنسیة

 المرشح للعضو العلمیة المؤھالت )ب
 م ھللمؤا التخصص ؤھلمال ىحصول عللتاریخ ا اسم الجھة المانحة

 1 ماجستیر لالعماإدارة أ 2011 نألمیر سلطااجامعة 

 2 سیوربكالو لالعماإدارة أ 2007 دلملك سعواجامعة 

Harvard University 2013 3 نامجرب وضلتفان اف 

University of Virginia 2019 4 نامجرب قميرلول التحا 

INSEAD 2020 5 نامجرب ديلقیال اصوالتا 
 المرشح للعضو العملیة الخبرات )ج

 ترةالف مجاالت الخبرة

 ۲۰۲۱-۲۰۱٦ )تیارلمشتت، إدارة اماولمعلاتقنیة ، یةرلبشوارد الم، ایعرلمشاإدارة ا( دةلمسانت امادللخذي تنفیس ئیر :سناران یط

 ۲۰۱٦-۲۰۱۱ تلمبیعات اعملیاط ویطتخ، یعرلمشاإدارة ا (HP):رد باكات لیھو
 ۲۰۱۱-۲۰۰۷ لتیجي لألعماراالستط ایطلتخا :ورقلدار ا كةرش

  

  

شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي أو مدرجة) أو غیر أخرى (مدرجة مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة د)      
 منھا: المنبثقة اللجان أو القانوني

الشكل القانوني 
 كةللشر

 
 عضویة اللجان

بصفتھ (طبیعة العضویة 
الشخصیة، ممثل عن 

 )شخصیة اعتباریة

 صفة العضویة
تنفیذي، غیر (

 )تنفیذي، مستقل

 
 النشاط الرئیس

 
 اسم الشركة

 
 م

 1 رةللتجاورق لدار اكة رش عایةدلواد امو ورقلا ذيتنفیر غی ءكارللشل ممث - دودةلیة محؤومس
      2 
      3 
      4 

 
 
  



  
 
 
 

 1.البيانات الشخصية
  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف 

  سعودي  م 16/10/1967

 2. المؤهالت العلمية للعضو
     

م1995 جامعة جنوب كاليفورنيا    1 ماجستير   اإلدارة العامة  
م1993 جامعة والية أركنساس  2 بكالوريوس   إدارة األعمال  

 3. الخبرات العلمية للعضو
  

 م2021 –م 2016 شركة حصانة االستثمارية  –مدير عام إدارة الودائع والسندات 

 م2016 -م 2014 شركة حصانة االستثمارية   –مدير عام األسواق الدولية 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   –مدير إدارة المحافظ االستثمارية  م2014 -م 2003   

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية    –محلل مالي في اإلدارة العامة لالستثمار  م2003 -م 1996   

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مساهمة مدرجة
 /اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات 
  والمكافآت

شخصية  ممثل عن 
 البنك السعودي لالستثمار  البنوك  غير تنفيذي  اعتبارية

 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 





  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 هاني على ناصر البخيتان  االسم الرباعي

 م10/1/1191 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول على  التخصص املؤهل م

 املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 ةاألمريكي املتحدة بالواليات ميسوري سنترال جامعة م11/1311 محاسبة ماجستير  1

 ةاألمريكي املتحدة بالواليات ميسوري سنترال جامعة م11/1331 محاسبة بكالوريوس  1

 املتحدة اململكة – بورنماوث الدولية، MLS كلية م13/1331 تسويق دبلوم 0

 الرياض  – العامة اإلدارة معهد م1331 مبيعات دبلوم 4

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 مساعد مدير مالي لدى شركة الصقر للتأمين  اآلن  –م 1311يناير 

مسؤول االستثمارات والخزينة في شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك  م1313نوفمبر  – م1310نوفمبر 

 العربي للتأمين

 مسؤول التقارير املالية وامليزانية في شركة وفا للتأمين م 1310أكتوبر  –م 1311يل ر أب

  

  

  

  

  

 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

1       

1       

0       

4       
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 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 املهندس/ حسام بن بندر بن فهد السويلم  االسم الرباعي

 م11/1/1191 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول  التخصص املؤهل م

 على املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 جامعة امللك سعود م19/1/1332 هندسة كهربائية بكالوريوس  1

 جامعة ماكواري  م11/4/1311 املالية املطبقة ر ماجستي 1

  FDP Institute م11/1/1311 تحليل البيانات املالية زمالة 0

  CAIA Association م13/11/1313 تحليل االستثمارات البديلة زمالة 4

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 للشركات الكبرى  واإلئتمان اإلقراض: الرياض بنك م1/1331 – م4/1332

 للشركات الكبرى  واإلئتمان اإلقراض: األهلي التجاري  بنكال م 2/1314 –م 1/1310

 للشركات الكبرى  واإلئتمان اإلقراض: مجموعة سامبا املالية م 11/1314 –م 1/1314

 ابعة لصندوق االستثمارات العامة(: االستحواذات واالندماجاتشركة سالك )ت م 11/1312 –م 11/1314

 الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة(: الحوكمة  حالًيأ  –م 11/1311

  

  

  

 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:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

الشركة السعودية  1

 لتأمين )إعادة(إلعادة ا

إعادة التأمين 

 وإدارة األصول 

 مساهمة عامة االستثمار شخصية  مستقل

1       

0       

4       

 



 
 ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم (

 
 البیانات الشخصیة للعضور المرشح )أ

 االسم لمزالا لمزا مسلی نب لمزا
 الرباعي

ھـ   الجنسیة وديسع المیالد تاریخ  1404/1/13 

 للعضو المرشح العلمیة المؤھالت )ب

 م المؤھل التخصص لمؤھلا على لحصولا تاریخ المانحة الجھة اسم

جامعة والیة نیوجیرسي األمریكیة (روتقرز 
| Rutgers (University 1 وراهكتد تماومعل تقنیة 2019 و،مای 

 2 رماجستی تماومعل ظمن 2009 ر،یسمبد جامعة وسط میتشیقن األمریكیة

 3 وسیوربكال ليا بحاس ومعل          2005 جامعة القصیم

 المرشح للعضو العملیة الخبرات )ج

 الفترة الخبرة مجاالت

جامعة المجمعة – كلیة علوم الحاسب والمعلومات -وكیل الكلیة للجودة والتطویر  االن-۲۰۲۰   
جامعة المجمعة – كلیة علوم الحاسب والمعلومات -مدیر برنامج ماجستیر علم البیانات  االن-۲۰۲۰   

جامعة المجمعة –كلیة علوم الحاسب والمعلومات  -مدیر برنامج ماجستیر الذكاء االصطناعي  االن-۲۰۲۰   

االن-۲۰۲۰  الصغیرة والمتوسطة منشاتھیئة ال - مركز دعم المنشات - مستشار تقنیة معلومات  
جامعة المجمعة – كلیة علوم الحاسب والمعلومات -رئیس قسم علوم الحاسب االلي  االن-۲۰۱۹   

جامعة المجمعة –كلیة علوم الحاسب والمعلومات -أستاذ مساعد  االن-۲۰۱۹   
شركة االتصاالت السعودیة  - أخصائي تخطیط  ۲۰۱۰-۳۲۰۱  

شركة حلول أمن المعلومات - خبیر أمن معلومات  ۲۰۰۷-۲۰۰۸  

شركة االتصاالت السعودیة - أخصائي أمن معلومات  ۲۰۰٦-۲۰۰۷  
 في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا:  الحالیة  یةلعضوا )د  

 
الشكل 

القانوني 
 للشركة

 
 

 عضویة اللجان

 
 العضویة طبیعة

(بصفتھ الشخصیة، ممثل 
 عن شخصیة اعتباریة)

 
صفة العضویة 

 تنفیذي، غیر(
 )تنفیذي، مستقل

 
 

 النشاط الرئیس

 
 

 الشركة اسم

 
 

 م

شركة عطا التعلیمیة (مرشح للدورة القادمة التي تبدأ من    الخدمات االستھالكیة غیر تنفیذي شخصي لیس بعد مساھمة مدرجة
)۲۰۲۱نوفمبر  ۸  

1 

      2 

      3 

      4 

 



  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الذاتية ( السيرة1) رقم نموذج

 املرشح للعضو الشخصية أ( البيانات

 حسن عبدالرحمن عبداآلله إبراهيم خاشقجي  االسم الرباعي

 م 31/34/1190 تاريخ امليالد سعودي الجنسية

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول على  التخصص املؤهل م

 املؤهل

 اسم الجهة املانحة

 جامعة امللك سعود هـ2/1/1412 إدارة أعمال )تسويق( بكالوريوس  1

1     

0     

4     

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 STCشركة االتصاالت السعودية  اآلن  –م 1339

  

  

  

  

  

  

  

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

 منها:القانوني أو اللجان املنبثقة 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

1       

1       

0       

4       

 



               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السير الذاتية 1نموذج رقم ) 

 للعضو المرشح البيانات الشخصية  -1
 االسم رباعي  خالد ناصر حمود النويصر

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ 18/7/1389
 المؤهالت العملية للعضو المرشح  -2

 أسم الجهة المانحة

تاريخ 
الحصول 

على 
 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 MBA 1ماجستير ادارة أعمال  عام م2002  جامعه الملك سعود

 زمالة المراجعين الداخليين األمريكية مIIA 2005مريكية االداخلين ال المراجعين معهد
زمالة المراجعين الداخليين 

 CIA  2 -األمريكية

زمالة المحاسبين القانونيين  السعوديةزمالة المحاسبين القانونيين  مSOCPA 2002هيئه المحاسبين القانونيين السعودية 

 SOCPA 3السعودية 

زمالة المحاسبين القانونيين  زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية مAICPA 1997 مريكيةالمحاسبين القانونيين اال جمعية

 CPA 4-األمريكية 

 5 بكالوريوس محاسبة محاسبة م1992  جامعه الملك سعود
     

 الخبرات العلمية للعضو المرشح -3
 الفترة مجاالت الخبرة

 الى اآلن 7/2020 مدير عام أدارة المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة في شركة ساتورب  

  2020-4الى  4/2019 مدير عام أدارة المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعة في الهيئة الملكية للعال 

العربية  شركة االستثمارات الصناعيةة في المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعأدارة مدير 

 .)دسر(السعودية
 2019-3الى  8/2017

 8/2017الى  2016-3 .موبايلي لالتصاالتشركة المراجعة الداخلية في أدارة مدير عام في 

المراجعة  إداراتدارة انشاء أ سنه في 28الخبرة تشمل المراجعة الخارجية و االستشارات المالية  مع خبرة 

في جهات متعددة منها هيئة سوق المال و مصرف  المالية وإدارة المخاطرواإلدارة  الداخلية والخارجية و

 .ارجو االطالع على السيرة الذاتية المرفقةلمزيد من التفاصيل ، الراجحي و صندوق التنمية الصناعية السعودي

 م 2016الى  1992

 شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( العضوية الحالية في مجال إدارات. 4

الشكل القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
طبيعة العضوية ) بصفته 

الشخصية ، ممثل عن 
 شخصية اعتبارية (

 صفة
العضوية ) 

تنفيذي، غير 
 تنفيذي ، مستقل

النشاط 
 الرئيسي

 م أسم الشركة

ذات مسئولية 

 محدودة
رئيس لجنة 

 المراجعة
 مستقل شخصية

 و االتصاالت
 تقنية

 المعلومات

 لالتصاالت جوراء اتحاد شركه
 المعلومات تقنية و

1 

 



 
 

 

 المرشح البيانات الشخصية للعضو (أ

 ياسر عبدالعزيز محمد القاضي  االسم الرباعي

08/12/1399 تاريخ الميالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة   

 المؤهالت العلمية  للعضو  ( ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص المؤهل م

 Portland State University 2001 العلوم المالية  بكالوريس   1

 University of Portland 2003 ادارة االعمال المالية  ماجستير  2

   Switzerland -IMD 2010 ديمومية االعمال العائلية   التدريب التنفيذي 3

التنفيذيالتدريب  4   London Business School (LBS) 2012 بناء االستراتيجية  

  France -Insead 2013 استراتيجية االندماج واالستحواذ  التدريب التنفيذي 5

 Harvard University 2016 الوصول الى خدمات فائقة  التدريب التنفيذي 6

 Stanford University 2020 االدارة وقت االزمات  التدريب التنفيذي 7

 الخبرات العملية للعضو  (ت

 مجاالت الخبرة  الفترة 

االن حتى 7201 يناير الرئيس التنفيذي   –  مجموعة القاضي القابضة شركة   

االن حتى 2020 يناير عضو مجلس االدارة  – الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )بحري(   

حتى االن 2020 يوليو عضو مجلس االدارة  – المالية شركة دراية    

حتى االن 1202 يوليو عضو مجلس االدارة  –جبل عمر    

حتى االن 1202 سبتمبر عضو مجلس االدارة   –شركة عسير لالستثمار    

حتى االن 5201 ابريل العضو المنتدب  –شركة الزاجل اللوجستية    

االن حتى 2018 يناير اللوجستية  اللجنة عضو –  الشرقية المنطقة غرفة   

االن حتى 9201 يناير عضو مجلس االمناء   –عقال  مجموعة   

2019وحتى يناير  2015 يناير رئيس مجلس االدارة   –  مجموعة عقال المنطقة الشرقية   

2015وحتى يناير  2009 يناير نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية – القاضي القابضة مجموعة   

2008ديسمبر  وحتى 2006ديسمبر  رئيس تنفيذي لتطوير االعمال  –مجموعة الجريسي     

2006ديسمبر  وحتى 2004ديسمبر  محلل مالي  –مجموعة الفيصلية    

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

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

 صفة العضوية

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية( 

 الشكل القانوني للشركة  عضوية اللجان 

( تنفيذيعضو مجلس االدارة ) استثمار  مجموعة القاضي القابضة 1 غير مدرجةمساهمة  التنفيذية  الشخصية   

الشركة الوطنية السعودية  2

 للنقل البحري )بحري( 
(مستقلعضو مجلس ادارة ) نقل بحري   الشخصية 

 عضو لجنة المراجعة

 عضو لجنة االستراتيجية واالستثمار 

 مساهمة مدرجة

(مستقلمجلس ادارة )عضو  استثمار  شركة دراية المالية 3  مساهمة غير مدرجة رئيس لجنة المخاطر  الشخصية 

 الشخصية عضو مجلس ادارة )عضو منتدب( نقل  شركة الزاجل اللوجستية 4
ة رئيس اللجنة التنفيذي  

 عضو لجنة المكافآت والترشيحات 

 مساهمة غير مدرجة

عقال  مجموعة 5 ( غير تنفيذيعضو مجلس ادارة ) استثمار    مساهمة غير مدرجة التنفيذية  الشخصية 

 



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   غازي بن عبدالرحيم بن محمد الراوي 

 الج نس ية سعودي  تاري    خ الميالد م 16/01/1973

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاري    خ الحصول عىل  اسم الجهة المانحة 

 فورنيا، يجامعة ستانفورد، كال
 1 دكتوراة  تصاالت ا -هندسة كهربائية  م 2002 الواليات المتحدة األمريكية 

 جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، 
تمويل  –علوم وهندسة اإلدارة  م 2001 الواليات المتحدة األمريكية 

 2 ر يماجست ستثمار او

 كاليفورنيا، جامعة ستانفورد، 
 3 ر يماجست تصاالت ا -هندسة كهربائية  م 1998 الواليات المتحدة األمريكية 

، جدة،  عبدالعزيزجامعة الملك 
 4 بكالوريوس  تصاالت ا -هندسة كهربائية  م 1994 المملكة العربية السعودية 

     

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

 م حتى اآلن 2015مايو  ستثمار وللتطوير العقاريشركة معبر القيمة لال –والرئيس المؤسس 

 –مجموعة إيسجيت كابيتال  –المؤسس والشريك التنفيذي 
 ستثمار العقاريشركة تابعة للبنك األهلي التجاري ورائدة في مجال الملكية الخاصة واال

م حتى مارس  2006فبراير 
 م 2015

 األهلي التجاري البنك  –مستشار 
حتى فبراير   م2005يناير 

 م 2006
م حتى نوفمبر 2004أغسطس  هيئة السوق المالية  –مستشار 

 م 2004
 نزي آند كمبني يشركة ماك –مستشار 

م حتى أغسطس  2003فبراير 
 م 2004

م حتى فبراير  2004يونيو  كلية الهندسة –جامعة الملك عبدالعزيز  –أستاذ مساعد 
 م 2006

م حتى 2018أغسطس  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة  – امة للموانئ السعودية  الهيئة الع
 2021أغسطس 

 م حتى اآلن 2019يناير  عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت  –البنك السعودي الفرنسي 

 م حتى اآلن 2019مارس  وعضو اللجنة التنفيذيةستثمار عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة اال –شركة مطارات القابضة  

 م حتى اآلن 2021أغسطس  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  –شركة مطارات الرياض 

 م حتى اآلن 2016ديسمبر  عضو مجلس إدارة  –)الواليات المتحدة األمريكية(  ASSIAأدابتف إسبكترم آند سيجنال أالينمنت، إنك 

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  –السعودي الفرنسي كابيتال 
م حتى ديسمبر 2016مارس 

 م 2018
 عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية –الشركة الوطنية للرعاية الطبية  

م حتى  2014مايو 
 م 2017ديسمبر

 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار ولجنة الموارد البشرية  –شركة سنابل لالستثمار 
م حتى مايو 2009مايو 

 م 2012

  



 م حتى اآلن 2015مارس  المؤسس والمالك – شركة إثمار طيبة للتمور

 م حتى اآلن 2017نوفمبر  والمالك  المؤسس –شركة الواحة الخضراء الفندقية  

 كان شكلها   (د
ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر ي مجالس إدارات شر

 
العضوية الحالية ف

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
تنفيذي، غير 

 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

شركة مساهمة 
 مدرجة

لجنة المراجعة  
ولجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 1 البنك السعودي الفرنسي بنك تجاري  مستقل  بصفته الشخصية 

شركة مساهمة 
 خاصة 

لجنة االستثمار 
 2 مطارات القابضة شركة  إدارة أصول المطارات مستقل  بصفته الشخصية  واللجنة التنفيذية 

شركة ذات  
 مسؤولية محدودة 

اللجنة التنفيذية 
ولجنة الترشيحات 

 والمكافآت

ممثل عن شركة مطارات 
 3 شركة مطارات الرياض  إدارة وتشغيل المطارات غير تنفيذي  القابضة 

شركة مساهمة 
ممثل عن شركة معبر  ال يوجد  خاصة 

 واالتصاالت التقنية  غير تنفيذي  القيمة لالستثمار 

أدابتف إسبكترم آند سيجنال 
 ASSIAأالينمنت، إنك، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( 
Adaptive Spectrum and 
Signal Alignment, Inc., 

ASSIA (USA) 

4 

شركة ذات  
 مسؤولية محدودة 

 تنفيذي بصفته الشخصية  ال يوجد 
االستثمار وتطوير  

 األعمال
لالستثمار  شركة معبر القيمة 

 وللتطوير العقاري
5 

 

شركة شخص  
 واحد

 6 شركة الواحة الخضراء الفندقية  اإليواء السياحي تنفيذي بصفته الشخصية  ال يوجد 

شركة ذات  
 مسؤولية محدودة 

 7 شركة إثمار طيبة للتمور إنتاج وتجارة التمور  تنفيذي بصفته الشخصية  ال يوجد 

شركة ذات  
 مسؤولية محدودة 

 االستثمار الخاص غير تنفيذي  بصفته الشخصية  ال يوجد 

شركة فاليوجيت إنترناشونال )جزر 
 الكايمن(

Valuegate Investments 
International 

(Cayman Islands) 

8 

شركة ذات  
 مسؤولية محدودة 

 االستثمار الخاص غير تنفيذي  بصفته الشخصية  يوجد  ال

أسترو إس بي في  شركة فاليوجيت
 )جزر الكايمن( 1

Valuegate Astro SPV1 
(Cayman Islands) 
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١٩٨٦م

ا.د. عبدا- بن محمد عبدا- الضلعان

سعودي

إحصاء

جامعة وGية اوريجون- أمريكاعلوم الحاسب

جامعة وGية اوريجون- امريكا

جامعة اKلك سعودبكالوريوس

علوم الحاسب دكتوراه

ماجستير

١٩٨٩م

١٤٠٣هـ

١-٧-١٣٧٩هـ

سابقا

حاليا

ملحق ثقافي في سنغافورا و ايرلندا، عضو مجلس ادارة جمعية الحاسبات، سابقا
رئيس اGجلس العلمي بالجامعة - بروفيسور علوم الحاسبات

وكيل جامعة حفر الباطن للدراسات العليا والبحث العلمي- امI مجلس الجامعة

مكتب الراشد محاسبون قانونيون وغيرها من الجهات
مستشار في : مؤسسة النقد، وزارة الصناعة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية،

حاليا



 السیرة الذاتیة  )۱نموذج رقم (
 البیانات الشخصیة للعضو المرشح:  .۱

 محمد علي محمد الدغیش  االسم الرباعي 
 م ۱٦/٤/۱۳۹۷ تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح:  .۲
 اسم الجھة المانحة  تاریخ المؤھل  التخصص  المؤھل  م
 الوالیات المتحدة  –جامعة قانون  م ۱٥/۱۲/۲۰۰۹ اإلدارة الھندسیة  ماجستیر  ۱
 جامعة الملك سعود  م ۱۳/۷/۲۰۰۳ ھندسة نفط بكالوریوس  ۲
۳     
 الخبرات العملیة للعضو المرشح:  .۳

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 ي الصناع  لالستثمارشركة المجموعة السعودیة  –واللجان  أمین سر مجلس اإلدارة    –مدیر المشاریع  حتى االن –م  ۲۰۱۰/ ۱/۱۰

  
 الشركة العالمیة للتعلیم والتدریب  – مدیر فرع  م ۲۰۰٦/ ۳۰/۳ –م  ۲۰۰۳/ ۷/۱٥

  
  

في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو  العضویة الحالیة  .٤
 اللجان المنبثقة منھا: 

 الشكل القانوني   عضویة اللجان  **طبیعة العضویة *صفة العضویة النشاط الرئیس  اسم الشركة م
۱       
۲       
۳       
٤       
٥       
 

 *صفة العضویة (تنفیذي، غیر تنفیذي، مستقل) 
 اعتباریة، شخصیة) ممثل عن شخصیة **طبیعة العضویة (

 

 

 

 



 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 جامعة امللك عبدالعزيز  2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2

 الوطنية إيرلندا جامعة 2019-06 أدارة مشاريع  –هندسة صناعية  دكتوراة هندسة   3

4 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

ع برامج التمكيين مشرو  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 بروكتر اند جامبل –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية –مدير مشاريع   2002-2003

 صافوال لألغذية  –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية  –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة  2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة یلألغذ صافوال - والخدمات ةیالھندس االدارة  - ذيیتنف ریمد 2008-2011

 )مشروع مشترك بین صافوال واملراعي وشركات عاملیة( - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول   2011-2013

 ةیلالغذ صافوال مجموعة - عیاملشار  و ةیالھندس االدارة  -  أول  ذيیتنف ریمد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا  -محاضر ومشرف أبحاث املاجستیر  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -و ريادة االعمال  االقتصادي التطوير قسم العلمي ومدبر البحث عمادة لیوك حتى االن -2019

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 
تنفيذي، غير  )صفة العضوية 

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته  )

الشخصية، ممثل  

عن شخصية 

 ( اعتبارية

عضوية 

 اللجان 

الشكل 

القانوني  

 للشركة 
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