


 ( للسيرة الذاتية 01نموذج رقم )
 
 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 اإلسم الرباعي  العائدعلي سليمان عايد 

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد  هـ1376/ 07/ 01

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح 
 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل مانحةإسم الجهة ال

 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 موعة سامبا الماليةمج –مراجعة عضو لجنة ال

 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 كة مالذ للتأمينشر –لتنفيذية ولجنة اإلستثمار الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة ا

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

الشكل القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته   عضوية اللجان 
الشخصية/ ممثل عن شخصية  

 اعتبارية(

وية )تنفيذي العضصفة 
 غير تنفيذي(/

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي 

 مساهمة مدرجة 
 االنماء طوكيو مارين  تأمين مستقل بصفته الشخصية  اللجنة التنفيذية 

1 

      2 

 
 



 
 ( للسيرة الذاتية 01نموذج رقم )

 

 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 اإلسم الرباعي  احمد بن عبدهللا عبدالعزيز المغامس 

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد    هـ1384/ 7/ 1

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

 1 دكتوراه  محاسبة  USA 1997بي ييسيسوالية املجامعة 

 2 ماجستير محاسبة  USA  1989بردجبورت  جامعة 

  بكالوريوس  محاسبة  1986 د جامعة امللك سعو 

   ج( الخبرات العملية  

 الفترة  مجاالت الخبرة

 2006 - 1990 جامعة امللك سعود 

 نال حتى  – 2006  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  

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

الشكل القانوني  

 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان

الشخصية/ ممثل عن شخصية 

 ( اعتبارية

صفة العضوية )تنفيذي 

 غير تنفيذي( /

 م إسم الشركة  النشاط الرئيس ي 

 ينساب  بتروكيماويات  مستقل  ته الشخصية بصف الترشيحات واملكافآت مساهمة مدرجة 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ( للسيرة الذاتية 01نموذج رقم )

 

 

   أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 اإلسم الرباعي  سليمان عبدهللا سليمان الصقير 

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد  1382/ 11/ 28    1382/ 7/ 1

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

 1 بكالوريوس  علوم حاسب  5/1989 جامعة وسط متشجن

 2 ماجستير علوم حاسب  7/1990 جامعة غرب الينوي 

   ج( الخبرات العملية  

 الفترة  مجاالت الخبرة

 5/2008-7/1982 بالشركة السعودية للكهرباء عدد من املناصب املتنوعة منتهية بإدارة دعم االنظمة 

ستخدم  إدارة عمليات ودعم تقنية املعلومات واالتصاالت )عمليات مركز البيانات ، دعم التطبيقات ، تصميم الشبكات واالتصاالت ودعمها ، دعم امل 

 النهائي( 
6/2008 – 2/2012 

 11/2013 – 3/2012 إدارة تخطيط استرتيجية شبكة تقنية املعلومات واالتصاالت والتصميم والعمليات والدعم 

يزنة، وإدارة مكتب املشاريع وهندسة املشروعات وإدارة إدارة استراتيجية تقنية املعلومات واالتصاالت والتصميم والتخطيط واألمن السيبراني وامل

قنية املعلومات.  االحتياج ملستخدمي تقنية املعلومات والتوعية بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املوردين والشركاء االستراتيجيين. إدارة تدقيق وشهادات ت

 والعمل كنائب للرذيس األعلى لالتصاالت وتقنية املعلومات 
12/2013 – 4/2019 

 2/2021 – 5/2019 ( بالشركة السعودية للكهرباء CIOالرئيس األعلى لالتصاالت وتقنية املعلومات )

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

الشكل القانوني  

 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان

الشخصية/ ممثل عن شخصية 

 ( اعتبارية

صفة العضوية )تنفيذي 

 غير تنفيذي( /

 م إسم الشركة  النشاط الرئيس ي 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
1 

 
 


