


 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  خالد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الرميح

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  22/01/1958

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس   علم النفس 19/01/1986 جامعة الملك سعود

    2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى األن  – 1999 شركة أرامكو السعودية  –عدة مناصب قيادية 

 2017 - 2016 المشرف العام ومدير مكتب الوزير

  

شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل  
القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  الرئيسيالنشاط 

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  بن علي بن عبدهللا الخليفه  عبدهللا

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 01/07/1383

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير  محاسبة م 1991 امريكا  –جامعة ميامي 

 بكالوريوس  محاسبة م 1987 جامعة الملك سعود
2 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى تاريخه  – 2021 مصرف اإلنماء –الرئيس التنفيذي 

 2020 - 2019 البنك السعودي الفرنسي  –المدير المالي  

 2019 - 2015 مصرف الراجحي –المدير المالي  

 2015 - 2006 البنك العربي الوطني –المدير المالي  

د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

العضوية  صفة 
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )

 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 01/07/1380

  المؤهالت العلمية للعضو المرشحب( 
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 CPA 1995 الواليات المتحدة األمريكية 
زمالة المعهد األمريكي 

 للمحاسبين القانونيين
1 

الواليات  –جامعة غرب اللينوي 
 المتحدة األمريكية

 ماجستير  محاسبة 1989
2 

 3 بكالوريوس  محاسبة 1982 الملك سعودجامعة 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2021 - 2006 مصرف اإلنماء –الرئيس التنفيذي 

 2006 - 2004 شركة عبداللطيف جميل  –الخدمات المالية  

 2004 - 2001 مصلحة الزكاة والدخل –مدير عام 

 2001 - 1983 التدقيق الداخلي/المحاسبة العامة  – مؤسسة النقد العربي السعودي 

د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 للجنة التنفيذية   مساهمة مدرجة
 لجنة المخاطر 

 غير تنفيذي  بصفته الشخصية 
المصارف والخدمات 

 المالية 
 مصرف اإلنماء 

1 

 مساهمة مقفلة
 اإلنماء لإلستثمار  الخدمات المالية   تنفيذي غير  بصفته الشخصية  اللجنة التنفيذية

2 

 مساهمة مقفلة 
 شركة إرسال  حواالت مالية  بصفته الشخصية   -

3 

 مساهمة مقفلة
 تقنية   

شركة التنقية 
 المالية السعودية 

4 

 
 
 
 
 

 
 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )



 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  العائد علي سليمان عايد 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 01/07/1376

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس  محاسبة 1980 جامعة الملك سعود

    2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 االن  - 2018 شركة االنماء طوكيو مارين   –عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة اإلستثمار 

 الى االن   – 2019 مجموعة سامبا المالية  –عضو لجنة المراجعة  

 الى االن   – 2008 اسمنت تبوك  –عضو لجنة المراجعة  

 2017 - 2013 مؤسسة النقد العربي السعودي –مدير عام الرقابة على شركات التأمين 

 2015 - 2009 الشركة السعودية للورق  –عضو لجنة المراجعة  

 2013 - 2008 شركة مالذ للتأمين –الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة اإلستثمار 

 2013 - 2011 شركة الجزيرة لألوراق المالية  –عضو مجلس اإلدارة  

 2013 - 2011 شركة نجم لخدمات التأمين –المديرين رئيس مجلس 

 2008 - 2006 الشركة السعودية للكهرباء –نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين 

 2006 - 1994 شركة التعاونية للتأمين –المدير المالي  

 2007 - 2005 شركة جازان للتنمية –عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 

 1994 - 1990 شركة الموارد المحدودة – المدير المالي واإلداري 

 1990 - 1985 الشركة السعودية للصناعات االساسية  –مدير إدارة االعتمادات والوثائق 

لها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شك
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
 االنماء طوكيو مارين تأمين  مستقل بصفته الشخصية  اللجنة التنفيذية مساهمة مدرجة 

1 

      2 

 



 
 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )

 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  عماد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم البتيري

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 08/04/1378

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  الجهة المانحة  إسم

 م 1981 جامعة الملك سعود
هندسة 
 البترول

 بكالوريوس  
1 

 م 1987 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
إدارة أعمال  

MBA 
 ماجستير 

2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 إلى تاريخه   – 2007 مصرف اإلنماء –المصرفية للشركات نائب الرئيس المجموعة 

 2006 - 2004  بنك البالد –مدير عام المجموعة المصرفية للشركات 

 2004 - 1995 البنك األهلي التجاري  –المدير اإلقليمي المنطقة الشرقية  

مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  مطلق بن حمد بن مطلق المريشد

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  م01/02/1957

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1979 جامعة دنفر
الفيزياء 

 والرياضيات
 بكالوريوس  

1 

 1981 جامعة برنستون 
الهندسة  
 النووية

 ماجستير 
2 

 3 ماجستير  إدارة أعمال  1989 جامعة ستانفورد 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2015 - 2008 رئيس مجلس اإلدارة / كيان السعودية

 2015 - 2007 اإلدارة / ينساب رئيس مجلس 

 2015 - 2004 مدير مالي / سابك

 2017 - 2013 رئيس مجلس اإلدارة / اإلنماء لإلستثمار 

د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 
 المنبثقة منها. اللجان 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

لجنة المكافآت   مساهمة مدرجة
 والترشيحات 

 1 معدنية  الصناعي اإلستثمار عضو غير تنفيذي عن شركة التصنيع

 مساهمة مقفلة
 اإلستثمار  مستقل  بصفته الشخصية   -

شركة سيتي 
قروب العربية 

 السعودية

2 

 مساهمة مدرجة
 مصرف اإلنماء  بنوك  غير تنفيذي  بصفته الشخصية   -

3 

 مساهمة مدرجة
 تأمين  غير تنفيذي  بصفته الشخصية   -

اإلنماء طوكيو  
 مارين

4 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 للسيرة الذاتية( 01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  بشر محمد بخيت 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  م20/09/1959

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

امريكا  -جامعة أوهايو   1 بكالوريوس   رياضيات  1983 

 1987 اليابان  -جامعة كايو 
اإلدارة  
 الهندسية

 ماجستير 
2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى األن  -2020 المؤسس والمالك  –بخيت للتكنولوجيا المالية 

 حتى األن  – 2019 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي -شركة بخيت اليابان  

 حتى األن  – 2014 رئيس مجلس اإلدارة  –شركة أصول وبخيت اإلستثمارية 

   2014 -2011 عضو مجلس إدارة  –شركة السوق المالية السعودية تداول

 2011 - 2009 عضو مجلس إدارة  – شركة األهلي تكافل 

 2014 - 2006 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي –اإلستثمارية مجموعة بخيت 

 2006 - 1994 المؤسس -بخيت لالستشارات المالية 

 1994 - 1991 مدير قسم   –اليابان  سويس اإلئتمانية 

أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 ملكية واحده 
 التكنولوجيا المالية المؤسس والمالك بصفته شخصية  -

بخيت للتكنولوجيا  
 المالية 

1 

الترشيحات  مساهمة مدرجة   لجنة 
 والمكافآت

 أصول وبخيت  أسواق المال  تنفيذي بصفته الشخصية 
2 

هيئة  ترخيص 
 استثمارات االسهم  تنفيذي بصفته الشخصية   - السوق المالية 

أصول وبخيت 
 صناديق األسهم

3 



 
 

 الذاتية( للسيرة 01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  هايروناراي ايواكواما  

 الجنسية  ياباني   تاريخ الميالد  م29/03/1961

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس   اقتصاد  01/03/1983 جامعة كونان 

    2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى االن  – 2015 طوكيو مارين الشرق األوسط المحدودة –رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 2015 - 2013 طوكيو مارين نيشيدو فاير للتأمين المحدودة   –مدير عام 

   2013  – 2008 طوكيو مارين للتأمين  –مدير تنفيذي 

 2008 - 2003 طوكيو مارين نيشيدو فاير للتأمين المحدودة  –مدير عام 

 2003 - 1998 طوكيو مارين نيشيدو فاير للتأمين المحدودة   –مدير 

شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 مساهمة مقفلة 
مجلس   رئيس 

 اإلدارة  
 تأمين  غير تنفيذي  ممثل عن شخصية اعتبارية 

شركة طوكيو  
مارين مصر 
 للتكافل العام 

1 

 مساهمة مقفلة 
 تأمين  غير تنفيذي  ممثل عن شخصية اعتبارية   -

شركة طوكيو  
مارين مصر 
 فاميلي تكافل

2 

 اللجنة التنفيذية  مساهمة مدرجة  
الترشيحات  لجة 

 والمكافآت
 تأمين  غير تنفيذي  شخصية اعتباريةممثل عن 

شركة االنماء  
 طوكيو مارين

 

 
 
 
 
 



 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  ساتوشي فورويا  

 الجنسية  ياباني  تاريخ الميالد  م15/02/1967

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  الجهة المانحة  إسم

 1 بكالوريوس  اقتصاد  م 01/03/1990 جامعة واسيدا

    2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2020 - 2017 مدير عام / طوكيو مارين امريكا  –نائب الرئيس 

   2018  – 2017 طوكيو مارين مصر للتكافل العام  -المدير العام  

 2010 - 2008 طوكيو مارين اوروبا –إدارة الفريق التنفيذي 

 2002 - 1997 طوكيو مارين دبي –مدير عام 

شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الذاتية( للسيرة 01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

به عدي عدنان فارس سبو  اإلسم الرباعي  

 الجنسية  اردني تاريخ الميالد  م15/07/1985

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير  محاسبة  2012 جامعة كوينز بلفاست 

 2007 جامعة الملك سعود
إدارة اعمال  

 )محاسبة( 
 بكالوريوس 

2 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2020 - 2017 رئيس قسم إستشارات اإللتزام  –إدارة اإللتزام   –بنك الرياض 

 2017 - 2016 رئيس وحدة إلتزام  –إدارة اإللتزام   –بنك الرياض 

 2016 - 2015 مسؤول إلتزام  –إدارة اإللتزام   –بنك الرياض 

 2015 - 2013 مراجع حسابات خارجي –ديلويت اند توش 

 2014 - 2013 مراقب مالي – مؤسسة ابدار الرياض للتجارة 

 2011 - 2008 مدقق حسابات  –ارنست ويونغ 

)مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  حمد عبدالرحمن ابراهيم ابو حيمد

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  م10/02/1987

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  المؤهل تاريخ الحصول على   إسم الجهة المانحة 

 ٢٠١٢ جامعة رياض العلم 
طب وجراحة الفم  

 واألسنان
 بكالوريوس 

1 

 2 ماجستير  طب األسنان التجميلي ٢٠١٧ جامعة حنيف 

 ٢٠١٩ جامعة جنيف 
علوم الطب وطب 

 األسنان
 دكتوراة 

3 

 4 ماجستير تنفيذي  اإلدارة العالمية والقيادة  ٢٠٢٠ جامعة اليمامة

 ٢٠٢١ IMDمعهد 
 عضوية مجلس اإلدارة 

 
 دبلوم

5 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2017 - 2012  القطاع الصحي والصيدليات 

  

  

د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة  
العضوية  
)تنفيذي 

غير  /
 تنفيذي(

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

رئيس لجنة الجودة   
 والسالمة

 القطاع الصحي   غير تنفيذي  ممثل عن شركة 
شركة درع  

 الرعاية 

1 

 
     

2 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  ياسر بن محمد بن عاتق الحربي 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 25/05/1390

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  المؤهل تاريخ الحصول على   إسم الجهة المانحة 

 م 1990 جامعة الملك سعود
علم  

 اللغويات
 بكالوريوس 

1 

 2005 أي أي يو 
نظم 

 المعلومات 
 دكتوراه 

2 

    3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 رئيس مكتب راد العالمية للعقارات
هـ إلى  1438من عام 

 اآلن

 www.apral.comالمؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبرال الدولية 
م إلى  1990من عام 

2019 

 إلى اآلن  2004من  جمعية الحاسبات السعودية

 إلى اآلن  2006من  جمعية اإلدارة السعودية

 2010إلى  2006من  PMIجمعية إدارة المشاريع األمريكية 

 إلى اآلن  2006من  جمعية االقتصاد السعودية

 2013إلى  2003من  بريطانيا  –مجلس إدارة شركة هيوستن تكنولوجيز 

 2016إلى  2009من  السعودية –مجلس إدارة الشركة العربية لهندرة النظم 

 2013إلى  2009من  السعودية  –للتعليم والتدريب مجلس إدارة شركة األمثل 

 2010إلى  2006من  دولة اإلمارات العربية المتحدة –رئيس مجلس إدارة الوصلة الرقمية 

 2011إلى  2008من  جمهورية مصر العربية -مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية لتطوير واستثمارات المشروعات

 2015إلى  2009من  السعودي البولنديرئيس مجلس األعمال 

 2013إلى  2010من  نائب رئيس مجلس األعمال السعودي األردني

 2015إلى  2009من  نائب رئيس مجلس األعمال السعودي السويسري 

 إلى اآلن  2012من  مجلس األعمال السعودي الفرنسي

 إلى اآلن  2012من  مجلس األعمال السعودي الكندي

http://www.apral.com/


 2014إلى  2009من  األعمال السعودي األوكرانيمجلس 

 2012إلى  2009من  اللجنة الوطنية لشباب األعمال بمجلس الغرف السعودية

 2013إلى  2009من  لجنة شباب األعمال بالغرفة التجارية بالرياض

 لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية بالرياض 
هـ إلى  1429من 

 هـ 1433

 2008في عام   وفد رجال األعمال السعودي الجتماعات الجامعة العربية

 2012إلى  2008من  YALمنظمة القيادات العربية الشبابية 

 2016إلى 2011من  بنك مسقط  –عضو مجلس إدارة صندوق األسهم العمانية 

 2013إلى 2011من  عضو مجلس إدارة صندوق وثيقة األوراق المالية 

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو د( 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  منذر ظافر علي الشهري 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  هـ 23/01/1407

  المؤهالت العلمية للعضو المرشحب( 
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 2014 نيويورك  -جامعة سينت جونز 
إدارة مخاطر  

 وتأمين 
 ماجستير إدارة أعمال 

1 

American insurance 
institute  

 زمالة   إدارة المخاطر 2019
2 

 2009 جامعة الملك سعود
طبية  علوم 

 تطبيقية 
 بكالوريوس 

3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 إلى األن   – 2019 إستراتيجية  -التزام   –استمرارية أعمال  – إدارة مخاطر  –حوكمة 

 2019 - 2015 إستمرارية األعمال  –إدارة المخاطر   –لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر 

 2015 - 2010 إلتزام -مبيعات  –تأمين طبي 

د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
)تنفيذي /غير 

 تنفيذي(

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ( للسيرة الذاتية01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  سلطان محمد قرامش 

 الجنسية  سعودي  الميالد تاريخ  م18/03/1988

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير أكاديمي محاسبة 2015 جامعة الملك عبدالعزيز 

 2 بكالوريوس  محاسبة 2010 جامعة الملك عبدالعزيز 

 حتى االن  – 2020 جامعة مورجان
إدارة  
  -أعمال

 محاسبة
 طالب دكتوراه 

3 

 2015 الهيئة السعودية للمحاسبة القانونية
محاسبة 
 قانونية 

socpa 
 

 2015 المعهد الدولي للمراجعين الداخليين
مراجعة 
 داخلية 

CIA 
 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى االن  – 2020 )بدجت(الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  –مدير حسابات 

 2017 - 2015 محاسبون قانونيون   BDO –مساعد مدير مراجعة 

 2015 - 2010 عدد من الوظائف في شركات سعوديه في مجال المحاسبة والمراجعة

  

أياً كان شكلها القانوني أو د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى  
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 
 
 
 



 
 

 الذاتية( للسيرة 01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 اإلسم الرباعي  د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كويك  

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  م25/12/1978

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  إسم الجهة المانحة 

 2001-10 جامعة الملك عبدالعزيز 
هندسة 

 ميكانيكية
 بكالوريوس هندسة

1 

 2007 - 09 جامعة الملك عبدالعزيز 
هندسة 
 صناعية

 ماجستير هندسة 
2 

 2019 - 06 جامعة ايرلندا الوطنية

هندسة 
  –صناعية 

إدارة  
 مشاريع 

 دكتوراه هندسة

3 

   ج( الخبرات العملية 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2006 - 2002 صافوال لألغذية   –مدير األبحاث والتطوير  – مدير السالمة  –مدير مشاريع 

 2008 - 2007 صافوال لألغذية  –مجموعة المصانع )مصانع التعبئة، الصفيح، المواد البالستيكية(  – مدير عام مساعد 

 2011 - 2008 صافوال لألغذية   –اإلدارة الهندسية والخدمات  –مدير تنفيذي 

 2013 - 2011 شركة الصناعات الغذائية العالمية ) مشروع مشترك بين صافوال والمراعي وشركات عالمية( –مدير تنفيذي أول 

 2016 - 2013 لألغذية مجموعة صافوال  –اإلدارة الهندسية والمشاريع  –مدير تنفيذي أول 

 حتى األن  – UBT 2019وكيل عمادة البحث العلمي ومدير قسم الدراسات االقتصادية واإلستشارية وأستاذ مساعد بكلية الهندسة 

أو  د( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني
 اللجان المنبثقة منها. 

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية  
 )تنفيذي /غير تنفيذي( 

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

 
     

1 

 
     

2 

 
 
 
 


