
 

 

 

 

 

 

 م2222يونيو  22اإلدارة لدورته القادمة بتاريخ المترشحين لعضوية مجلس قائمة ب



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 الحمادي محمد بن حمدبن  صالح االسم الرباعي

 الجنسية
 

 سعودي

 

 

 تاريخ الميالد

 

 
  م51/7/5491

 هـ1/7/5635

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 المملكة العربية السعودية هـ5631 علمي الدراسة الثانوية 5

1     

6     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
حاليا   - 5439  رئيس مجلس إدارة شركة الحماديومؤسس  

حاليا   - 5437  واالستثمار الصناعي رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت 

  

  

  

  

  

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

 منها:كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

الحمادي للتنمية  1

 واالستثمار

مساهمة  - بصفته الشخصية تنفيذيغير  الرعاية الصحية

 مدرجة

شركة عزيز للمقاوالت  2

 واالستثمار الصناعي

 مساهمة - بصفته الشخصية غير تنفيذي المقاوالت

 مغلقة 

3       

4       

5       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 الحمادي محمد بن حمدد. عبدالعزيز بن  االسم الرباعي

 الجنسية
 

 سعودي

 

 

 تاريخ الميالد

 

 
  م71/3/7593

 هـ2/1/7312

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 القاهرةجامعة  م7515 طب وجراحة بكالوريوس 7

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
حاليا   - 7591  مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي 

7515 – 7592  وزارة الصحة –مستشفى الرياض المركزي  

2001 – 2072  شركة تطوير الرياض وتعمل في قطاع المقاوالت 

  

  

  

  

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

 منها:كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

الحمادي للتنمية  1

 واالستثمار

مساهمة  - بصفته الشخصية تنفيذيغير  الرعاية الصحية

 مدرجة

2       

3       

4       

5       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 بن صالح بن محمد الحمادي محمد االسم الرباعي

 الجنسية
 

 سعودي

 

 

 تاريخ الميالد

 

 
  م02/11/1791

 هـ0/12/1971

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 ويبر، الواليات المتحدة األمريكية م1771 إدارة أعمال  بكالوريوس 1

 ويبر، الواليات المتحدة األمريكية م1771 تسويق بكالوريوس  0

9     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
حاليا   - 1771  الرئيس التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار 

0221 – 0227  شركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(رئيس مجلس إدارة ال 

0229 – 0227  عضو مجلس إدارة شركة الكيميائية السعودية 

  

  

  

  

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

 منها:كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

الحمادي للتنمية  1

 واالستثمار

مساهمة  - بصفته الشخصية تنفيذي الرعاية الصحية

 مدرجة

االستثمار  الباحة 2

 والتمويل

مساهمة  - بصفته الشخصية غير تنفيذي

 مدرجة

أنابيب الشرق المتكاملة  3

 للصناعة

مساهمة  - بصفته الشخصية غير تنفيذي المواد األساسية

 مدرجة

عزيز للمقاوالت  4

 واالستثمار الصناعي

 مساهمة - بصفته الشخصية غير تنفيذي مقاوالت

 مغلقة 

5       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 د. عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي االسم الرباعي

 الجنسية
 

 سعودي

 

 

 تاريخ الميالد

 

 
 م 82/6/6796

 هـ8/9/6976

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة األزهر م8009 وجراحةطب  بكالوريوس 6

8     

9     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
حاليا   - 8062  الرئيس التنفيذي للعمليات 

حاليا   - 8069  عضو مجلس إدارة شركة الباحة 

8002 - 8062  المدير الطبي لمستشفى الحمادي 

8002 – 8002  الصدريةمستشفى الملك سعود ألمراض  

 الجامعي مستشفى الملك خالد 8002 – 8002

  

  

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

 منها:كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

الحمادي للتنمية  1

 واالستثمار

مساهمة  - بصفته الشخصية تنفيذي الرعاية الصحية

 مدرجة

االستثمار  الباحة 2

 والتمويل

لجنة المراجعة/لجنة  بصفته الشخصية غير تنفيذي

 الترشيحات والمكافآت

مساهمة 

 مدرجة

3       

4       

5       
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

فھد بن سلیمان بن عبدالرحمن النحیط

1981-03-10 سعودي

 Major program management Expected 2022Oxford Universityماجستیر
جامعة ھارفرد2018القیادةبرنامج تنفیذي

CFAمحلل مالي معتمدCFA2017CFA Institute 

 2009Newcastle Universityالعلوم المالیة ماجستیر

جامعة الملك سعود2003ادارة االعمالبكالوریوس

مدیر عام االستثمارات الصناعیة والتمویل  - نیوماالن-2019

مدیر عام االستثمارات في القطاعات الناشئة - دسر2017-2019

-TAIC مدیر عام ادارة االستثمار2014-2017

   عضو مجلس ادارة میفك كابیتال2013-2015
IFC MENA عضو مجلس ادارة صندوق2014-2017

مساھمة عامةالترشیحاتشخصیةمستقلالقطاع الصحي الحمادي لالستثماروالتنمیة
مساھمة مغلقةشخصیةمستقلالغذاءالشركة السعودیة للقھوة

 الصندوق السعودي االردني
 لالستثمار

مساھمة عامةالترشیحاتشخصیة مستقل االستثمار



 

 

   ( 1نموذج ) 
  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 عزيز محمد مبارك القحطاني االسم الرباعي

  1970 – 02 – 26 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

 شخصية طبيعة العضوية عضو مستقل صفة العضوية

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2000 المحاسبة اجستير لما شهادة 1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  1994 المحاسبة شهادة البكالوريوس  2

 

  الخبرات العملية للعضو المرشحالخبرات العملية للعضو المرشح. . 33

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 إستشارات مالية ومحاسبية اآلن -   2021

 قابضةإداري في شركة تكامل المستشار مالي و 2021 -   2020

 ) تقنية (ي تثمار التقنساإلعودية للتنمية والشركة السفي للمراجعة الداخلية تنفيذي  لايس رئال 2019 – 2017

 والتعدين نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات   2017 – 2015

 المدير المالي في شركة مثلث األعمال 2015 – 2011

 دية لألبحاث والتسويق ة المجموعة السعوفي شركاخلية ي للمراجعة الدالتنفيذالمدير  2010 – 2007

 المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية 2007 – 2004

 شركة اإلتصاالت السعوديةمدير مراجعة داخلية في  2004 – 2001

 مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية 2000 – 1994

 

  : :   منهامنها  ياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةأي شركة أخرى أأي شركة أخرى أجة أو غير مدرجة( أوجة أو غير مدرجة( أومساهمة أخرى )مدرمساهمة أخرى )مدرشركات شركات دارات دارات الية في مجال إ الية في مجال إ وية الحوية الح. العض . العض 44

 م

 النشاط الرئيس  اسم الشركة 

 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

الشكل القانوني  اللجان عضوية 

 شركة لل

 االستثمار الصناعي القابضة  شركة اللجين 1
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

 الرعاية الصحية  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار  2
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

3 
 شخصية ال ينطبق    الكابالت صناعة (مسك)  للكابالت األوسط ق الشرشركة 

 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

4 
 ةشخصي ال ينطبق  ي العقار تطوير ال ية السعودية الشركة العقار

 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة



 

 

   ( 1نموذج ) 
  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني 

 شركة لل

 شخصية ال ينطبق  إنتاج األغذية جازان للطاقة والتنميةشركة  5
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  الرعاية الصحية  ةشركة المواساة للخدمات الطبي 6
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  تجزئة األغذية شركة ثمار التنمية القابضة 7
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية  ينطبق ال الصناديق اإلستثمارية شركة الملز المالية 8
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 قفلةمساهمة م

 

 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE       خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 الجنسية  سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 م المؤهل لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 PhD 1        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية   2005

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 MBA 2  (3.7/4.0)      ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال  2004

 جامعة تلسا، امريكا 
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية 

 MSC            (4.0/4.0) ماجستي  
3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   مجدد  و  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
PMP: Project Management Professional  

7 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 

9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين  -دار القرار -التعاون الخليج   

إدارة   ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال    ،مشاري    ع

 تجاري ،  تحكيم دول  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  2017
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

First Arab awarded Degree of  “Fellow” 
12 

 ارامكو 
Aramco 

Technical and 
managerial 

  و اداري و إدارة  
تقن 

 مشاري    ع 
 مدرب أرامكو معتمد  

Certified Aramco Trainer 
13 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و   
 عالمية  

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و   ١٥٠من  اكي  
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية   رسر
 ٢٠٢١يوليو  ١٦

لمدة ثالث سنوات) 
 غي  موظف( 



 

 : مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست : امكو السعوديةآر
 
مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  بليون ريال ٨٠ثول - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس  •

 تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و 

وع  تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  •  بليون  ١مسؤوول مشر

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  •
وع الحىم األمن   بليون  ١مسؤول مشر

  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون   ٢مشر

وعمسؤول  •   جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية لمركز أرامكو ا مشر
 
 مليون  ٥٠٠متقدم لألبحاث و التطوير ف

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البين   و السالمة و المعلومات  •

• Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. $ 20 B 

• Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

• Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, 
IDAS, full security systems. 

٢٠٠٩/ ١/ ١-
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٦/ ٧/ ١ -  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا :مختلف إدارات أرامكو  
 
 المصاف

Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 
advisor to vice president 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ -  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 

ولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم   بير
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١-
١٩٩٠-١٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائرئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول شخص ف

 االمريكية  خارج الواليات المتحدة
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the 
institute for more than 110 years 

 االن  - ٢٠٢٠/ ٩/ ١

  تاري    خ المعهد من  ئعضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميا
 
 مريكا سنة من خارج ا  ١١٠ي   كأول شخص ف

Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 
more than 110 years 

 االن  - ٢٠١٨/ ٨/ ١

  منطقة الخليج ئمتعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيمياإدارية مناصب 
 
 ي   ، ممثل المعهد ف

Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: 

• Social Impact Operating Council SIOC (Member), 

• International Committee (Member),  

• Global Initiative Council (Member),  

• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),  

• Regional Liaison 

 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

 Saudi Building code 2018 development committee تطوير كود البناء السعودي عضو لجنة 
٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١   

  عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١

 الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغعضو مجلس قسم  
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د     أو اللجان المنبثقة منها   )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة   للشر

 عضوية
 اللجان   

 طبيعة العضوية 
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
 غي  تنفيذي   –)تنفيذي  
 مستقل(  –  

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة و  

 رئيس اللجنة التنفيذية 
 مستقل  شخص  

السلع 
 االستهالكية 

كة نسيج التجارية العالمية    ١٦من شر
 لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢١ يوليو 

1 
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a) Personal information of the Nominated Member
Full name 
Nationality Date of birth 
b) Academic Qualifications of the Nominated Member
No. Qualifica

tions 
Specialization Date of obtaining the 

qualifications 
The issuer of the 
qualification 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

c) Experiences of the Nominated Member
Period Experience 

d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or
any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it: 
No. Company 

name 
Main 
activity 

Membership type 
(executive, non-
executive, 
independent) 

Nature of the membership 
(in personal capacity, 
representative of legal 
person) 

Membership 
of 
committees 

Legal form 
of the 
company 

1. 
2. 
3. 
4.

يرسودلا كرابم ميهاربا ةماسا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 25 / 4 / 1974

(Solyton Consulting) نوتيلوس

Cisco Systems 

- 2020 رياني





 

 

 
 

 البینات الشخصیة للعضو المرشح . ا

 العنزي عبدهللا سعید  سلطان االسم الرباعي

 3/5/1400 تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح. 2

تاریخ الحصول   التخصص  المؤھل م
 اسم الجھة المانحة على المؤھل 

 الیمامة  جامعة 2015 اعمال   إدارة ماجستیر  1
  للبترول فھد  الملك جامعة 2004 ألي  ھندسة حاسب بكالوریوس  2

 نوالمعاد
مراجعة المالیة والعملیات وادارات  مراجع داخلي معتمد 3

 االعمال
المعھد الدولي للمراجعین   2021

 الداخلیین 
مراجعة تقنیة المعلومات و االمن  مراجع نظم معلومات معتمد  4

 السیبراني
تدقیق ومراقبة  الدولیة لجمعیة ال 2009

 نظم المعلومات 
 الخبرات العملیة للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 للسیاحة   السعودیة الھیئة في  الداخلیة  المراجعة  ادارة  تأسیس الى عام االن  11/2021من عام 
الى عام   8/2016من عام   

11/2021 
  والتخطیط  تداول  بمجموعة  االستراتیجیة  والمشاریع  المعلومات  وتقنیة  العملیات  مراجعة

 وإدارة لجان المراجعة االستراتیجي
الى عام       8/2010من عام   

8/2016 
  –  المخاطر  –  والشركات  االفراد  لقطاع  البنكیة  والمنتجات  المعلومات  وتقنیة  العملیات  مراجعة
 الراحجي  بمصرف  المعلومات  تقنیة  حوكمة  –  االلتزام

الى عام    2/2009من عام 
8/2010 

 االنماء   بمصرف  مھامھا  وتنفیذ   واإلجراءات واألنظمة  المعلومات  تقنیة  مراجعة   إدارة  انشاء

الى عام      8/2005من عام   
2/2009 

 مراجعة تقنیة المعلومات في بنك الریاض 

  من عام            الى عام 
او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة  (  العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى . 4

 : كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا  

النشاط   اسم الشركة  م
 الرئیس 

تنفیذي،  (صفة العضویة 
 )غیر تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة،  (

ممثل عن شخصیة 
 ) اعتباریة

عضویة 
 اللجان 

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

1       

2       

3       



ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ  

 االسم  

   الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

معهد المستشارين   
ن بكندا   3   شهادة  التحليل المال    2007  الماليير

          4 

          5 

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية   يات وعالقات العمالء والتأمير 2021 -  2019 األمور المالية والتموين والمشير  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق المالية السعودية )تداول(   ام وتقييم المخاطر لدى شر ن 2008  - 2006  األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية) د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   و اللجان المنبثقة منها: االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 اللجان عضوية    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة   النشاط الرئيس     م    اسم الشر

اع  صن  مستقل    شخص    المراجعة  مساهمة  1    كيمانول 

مسؤولية   ذات 
 محدودة 
  

 
 2   التخصص  القابضة   تجاري    مستقل  شخص   التنفيذية 

مساهمة  
  شخص    المراجعة  مغلقة

 
 مستقل 

    
  
نوبكو  لوجستر   3 

  

  



              4 

 41 

  



   

 نموذج رقم )1( السيرة الذاتية

 المرشح  للعضو الشخصية البيانات. 1 

 الرباعي سماال  صالح مقبل عبدالعزيز الخلف   

 الجنسية  سعودي  الميالد  تاريخ  هـ1/7/1390 

 المرشح  للعضو العلمية المؤهالت . 2 

 م المؤهل التخصص  المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة سما

 1 ريوسبكالو  محاسبة  1992 جامعة امللك سعود 

 2 القانونيين للمحاسبين السعودية الزمالة SPCPA 1995 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 3 القانونيين للمحاسبين االمريكية الزمالة CPA 1999 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

 المرشح للعضو العملية الخبرات . 3

 الفترة  الخبرة  مجاالت

 / حتى تاريخه 2016فبراير  شركة خبير لالستشارات املحاسبية )مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات( 

 2016فبراير /  2008ديسمبر  الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة املياه الوطنية 

 2008/ مارس  2001اكتوبر  مدير إدارة السياسات وإلجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة االتصاالت السعودية

 2001فبراير  -1993يونيو  صندوق التنمية الصناعية  –مراجع داخلي رئيس ي 

 2020سبتمبر  -2015يناير  لالستثمار ) احدى شركات الوقف(عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية 

 2017ديسمبر  -2016ابريل  عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا املالية

 2017ديسمبر  -2012يناير  عضو لجنة مراجعة في شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ) سامبا كابيتال( 

 اللجان أو القانوني شكلها كيان كان أيا   أخرى شركة أي أو  )مدرجة غير أو مدرجة( أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية . 4 

 :منها المنبثقة

 الشكل
 اللجان  عضوية للشركة القانوني

 ( العضوية طبيعة
 ، الشخصية بصفته
  شخصية عن ممثل

 )اعتبارية

 تنفيذي،( العضوية صفة
 م الشركة  اسم ي الرئيس النشاط )مستقل تنفيذي، غير

املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  / استثمار  تمويل  مستقل  شخصية   عضو لجنة مراجعة   منظمة دولية  

 عضو البنك االسالمي  -الخاص
1 

 2 للخدمات الغذائية  شركة هرفي اغذية  مستقل  شخصية   عضو لجنة مراجعة   مساهمة مدرجة 

 3 مجموعة املطلق القابضة  استثمار   مستقل  شخصية  رئيس لجنة املراجعة   مساهمة مغلقة 

 4 شركة سيدكو القابضة اسنثمار   مستقل  شخصية   لجنة املراجعة  عضو  مساهمة مغلقة 

 5 ألمراض الدم واالورام المركز الوطني   طبي  مستقل شخصية  رئيس لجنة المراجعة  مساهمة مغلقة

 6 شركة فالكم القابضة  استثمار  مستقل شخصية  عضو مجلس ادارة  مغلقةمساهمة 

احدى شركات المؤسسة العامة    – شركة رزا   عقاري  مستقل  شخصية  عضو لجنة مراجعة  مسئولية محدودة 

 للتأمينات 
7 

      8 

      9 

      10 

      11 

 



  

  
  

  

  البینات الشخصیة للعضو المرشح .  ا

  االسم الرباعي  محمد عبدهللا محمد الجعفري

1401/ 02/ 15الموافق   1980/ 12/ 23   الجنسیة  سعودي   تاریخ المیالد   

  المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.  2

 تاریخ الحصول     اسم الجھة المانحة
  م   المؤھل   التخصص    على المؤھل 

  ،جامعة أولد دومینیون، نورفك
أمریكا فیرجینیا،   

2009 سبتمبر إدارة األعمال في المحاسبة والمراجعة     
 الداخلیة 

 1   ماجستیر

 جامعة نیو أورلیانز، نیو 
أمریكا أورلیانز، لویزیانا،  

2003 أغسطس    2  بكالوریوس   المحاسبة واألعمال/اإلدارة   

الجمعیة االمریكیة لمكافحة   
 االحتیال

 3  مدقق المعتمد   كشف الغش و االختالس   2015 

لالدارة المالیة  ةالعالمی  ةاألكادیمی   0192  4 خبیر معتمد حوكمة الشركات و ادارة المخاطر  

   حللعضو المرشالخبرات العملیة . 3

  الفتر ة  مجاالت الخبر ة
  االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  لمراجعة الداخلیة ارئیس 

 االنالى 2017 سبتمبرمن     الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة -  أمانة السر رئیس 

 االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  أمین سر مجلس األدارة

 االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  اجعة لجنة المرأمین سر  

شركة سولیدرتي تكافل السعودیھ, الریاض, المملكة العربیة السعودیة  -  الداخلیھ مراجعة  اللجنة عضو   2021  ابریلالى   2019یونیو من  

   2017 سبتمبرالى   2017یولیومن    المملكة العربیة السعودیة  شركة أرامكو السعودیة، الظھران،  -  مدیر مراجعة الحسابات

ھیوستن، تكساس، الوالیات المتحدة األمریكیة ،للخدماتشركة أرامكو  -  لمراجعة الداخلیة ارئیس     2017یولیو  الى   2014یونیو من  

شركة أرامكو السعودیة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة   -مراجع حسابات داخلي    2014 أغسطسالى   2003أغسطس  من  

او أي شركة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى .  4
  :  أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا 



 الشكل 
القانوني  
  للشركة 

 عضویة 
   اللجان 

 طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة،  )

شخصیة  ممثل عن  
 (  اعتباریة

 تنفیذي،  )صفة العضویة 
 (  غیر تنفیذي، مستقل

 النشاط  
  م   ةاسم الشرك  الرئیس 

             1 

             2 

             3 

             4 

             5 

 



 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

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

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

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م المؤهل  التخصص 

ي لتطوير  
يطان  المعهد البر

 المواهب 
ية م 2020  إدارة قطاع الموارد البشر

ية  ي إدارة الموارد البشر
  -المستوى الخامس ف 

CIPD 1 

ي  -معهد لوريس  ية -إدارة أعمال م 2020 دنر اتيجية للمواهب  إدارة موارد بشر  2 اإلدارة اإلسبر

جمعية إدارة الموارد  
ية االمريكية   البشر

يةإدارة  م 2019  قطاع الموارد البشر
ية  ي إدارة الموارد البشر

ف أعىل معتمد ف    - محبر
SHRM 

3 

ي   4 ( 2الجزء )-مدقق داخىلي معتمد  التدقيق الداخىلي  م 2018 سبونش -سبر

ي 
 التدقيق الداخىلي  م 2018 ميسبر

أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق  
 ( 1الجزء )-الداخىلي  

5 

 6 القيادة الموقفية برنامج قيادي  م 2017 أرامكوا السعودية  

ات األداء للتنفيذيي    إدارة أعمال  م 2016 أنديرسون  7 مؤشر

 8 إدارة المشاريــــع  إدارة المشاريــــع  م 2016 معهد إدارة المشاريــــع 

 9 القيادة اإلبداعية برنامج قيادي  م 2014 الهيئة الملكية  

ية -إدارة أعمال م 2014 جامعة الملك عبد العزيز   10 ماجستب  تنفيذي إدارة موارد بشر
 11 6سيقما  إدارة الجودة  م 2014 أكاديمية كريستل العالمية 

 12 برنامج قيادي تنفيذي )لمدة سنة(  قيادي تنفيذي م 2013 كريستكوم العالمية

ية -إدارة أعمال م 2008 جامعة الملك عبد العزيز  ي العلوم اإلدارية  إدارة موارد بشر
 13 بكالوريوس ف 

ية، إدارة المشاريــــع، التدقيق الداخىلي وتخصصات عديدة أخرى.  ي القيادة، الموارد البشر
 14 العديد من الدورات التدريبية ف 

( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  
 الفترة  مجاالت الخبرة 

ي    25خالل  
المحىلي واإلقليمي ف  المستوى  المختلفة عىل  القيادية  المناصب  العديد من  ،تبوأت  العملية  ة  المسب   من 

ً
عاما

كة مرافق الكهرباء والمياه،   كة أرامكوا السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شر كات مرموقة منها )شر هيئات حكومية وشر
التصنيع كة  العالمية وشر كة كريستل  الموارد    شر ، مدير  ية  البشر الموارد  ي تقلدتها )رئيس قسم 

البر المناصب  العالمية(، من 
ية ية ، المدير العام للموارد البشر ية ، المدير اإلقليمي للموارد البشر ية ، مدير أعىل الموارد البشر بالنيابة ، قائد إدارة    -البشر

، ق ة  التغيب  والتحول المؤسسي ، قائد إدارة التواصل المؤسسي ة متمب   ائد إدارة التدقيق الداخىلي و قائد السالمة المهنية(. خبر
كة والمساندة، التمب   المؤسسي والتشغيل والصيانة. 

ي الخدمات المشبر
 ف 

اآلن - م 97  

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

 الشكل القانوني للشركة 
عضوية  
 اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضو  
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط 
 الرئيسي

 م إسم الشركة 

 جمعية تعاونية مسجلة 
عضو 
 مؤسس 

ي الشخصية
 غب  تنفيذي بصفبر

تدريب  
 واستشارات 

الجمعية التعاونية  
 للتدريب بالمدينة المنورة  

1 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 غب  تنفيذي بصفبر

خدمة 
 أصحاب الهمم 

 2 جمعية األمل المنشود 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 3 جمعية دار اإلسكان  إسكان غب  تنفيذي بصفبر

 



 

 

Classification: Internal Use 

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السير الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 للعضو المرشح  البيانات الشخصية -1
 االسم رباعي  فايز عبدهللا عايش الزايدي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد 13/01/1402
 المؤهالت العملية للعضو المرشح  -2

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

01/09/2015 E-MBA 
 إدارةماجستير 

االعمال للمدراء 
 التنفيذيين

1 

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

 2 محاسبة سبكالوريو محاسبة 03/01/2006

    3 
 الخبرات العلمية للعضو المرشح -3

 الفترة مجاالت الخبرة
 يلاكسون موب &ينبع الوطنية للبتروكيماويات )سابك شركة –مدير أعلى المراجعة الداخلية 

 (االمريكية
 االن-2018غسطسأ

 2015يناير -2009بتمبر س (اليابانية  كميكالميتسوبيشي  &) سابك  شركة الرازي -الماليةمدير أعلى 

 2009سبتمبر -2006مارس  شركة الرازي -رئيس قسم المالية

 2006 مارس-2005فبراير   PwCس وتر هاوس كوبرزشركة براي -مراجع خارجي
 2020ديسمبر  -2020مايو  شركة ثمار القابضة المكافآتعضو لجنة الترشيحات و  ، اإلدارةعضو مجلس 

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

      1 
      2 

      3 
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ماھد نب نمحرلادبع نب ناطلس نب دایز

م1983/10/19يدوعس

ایناطیربب ثومستروب ةعماج2012ةیجیتارتسالا ةدوجلا ةرادإمولعلا ریتسجام
دوعس كلملا ةعماج2007ةمجرتلاو ةیزیلجنالا ةغللاسویرولاكب
 يحصلا عاطقلا ةدوجل ةیكیرمألا ةئیھلا2017يحصلا ماظنلا ةدوجيكیرمألا دروبلا

)HQCC(

 يحصلا عاطقلا مییقتل ةیملاعلا ةیدنكلا ةئیھلا2017يحصلا عاطقلايلود مّیقم
ACI

 تامظنملل ةیلودلا ةسسؤملا2020يحبرلا ریغ عاطقلل ةدوجلا ماظندمتعم راشتسم
Trusted Charityةقوثوملا

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب لوحتلاو ریوطتلا جمانرب ربكأ دحأ يف ةیجیتارتساللً اریدمو ةیلخادلا ةرازو ریوطت جمانربل يسیسأتلا قیرفلا وضع2018 - نآلا ىتح

 دامتعال يدوعسلا زكرملل يرادإلا سلجملا يف وضع ،ةیجیتارتسالاو ةدوجلل ًاریدمو ضایرلاب نمألا ىوق ىفشتسم جمانرب ةرادإ سلجم وضع2018 - 2013
ىضرملا ةمالسل يدوعسلا زكرملل يسیسأتلا سلجملا وضعو ،ةیحصلا تآشنملا

ءادألا سایقو ةدوجلل ریدم2009-2013









 

 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )
 

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم 

 الرباعي
 عبدهللا بن يحي بن جبران الفيفي

ـــة ـــ  هـ 1/12/1412 تاريخ امليالد سعودي الجـنسـيـ

 املرشح للعضو  املؤهالت العلمية ب( 

 اسم الجهة املانحة ى املؤهلتاريخ الحصول عل التخصص املؤهل م

 KFUPM للبترول واملعادن جامعة امللك فهد 02/05/2019 إدارة األعمال ماجستير 1

 KFUPM جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 28/05/2015 هندسة كهربائية بكالوريوس 2

 PMI املعهد األمريكي إلدارة املشاريع  PMP 2020محترف إدارة مشاريع  شهادة مهنية 3

 AEEجمعية مهندس ي الطاقة  CEM 2019معتمد مدير طاقة  شهادة مهنية 4

 شهادة مهنية 5
 املستوى الثاني من شهادة محلل مالي معتمداجتياز 

 Passed CFA Level 2 
 CFAمعهد املحللين املاليين  2019

 IFMAالجمعية العاملية إلدارة املنشآت  FMP 2018 منشآتمحترف إدارة  دة مهنيةشها 6

  املرشح و للعض الخبرات العمليةج( 

 مجاالت الخبرة الفترة

2015-2021 

مدرجة ، ، وهي شركة سعودية مساهمة  (أرامكو السعوديةالزيت العربية السعودية )شركة إدارة التحول للمنشآت في  مشرف

ملواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها في مزاولة جميع أوجه االنشطة التي تتعلق بمجاالت الطاقة ، بما في ذلك صناعة ا ومتخصصة

 طة بها واملكملة لها أو أي نشاط آخر داخل اململكة أو خارجهامن الصناعات املرتب

 اآلن – 2021

 ( إحدى الشركات التابعة لصندوق االستثمارات العامةKAFD-DMC)مركز امللك عبدهللا املالي ة إدارة وتطوير شركمدير إدارة في 

(PIF)  مدينة الرياضفي أحد أهم معالم متخصصة في مجال تطوير وتشغيل العقارات شركة سعودية مساهمة مقفلة و  هي، و 

 .2030 اململكة ضمن رؤية  لوجهة الرئيسية لألعمالوا

  

 كان شكلها القانو د( 
ً
  ني أو اللجان املنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

      

 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 -      

2       

3       

4       
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 م2222يونيو  22لدورته القادمة بتاريخ  لجنة المراجعةالمترشحين لعضوية قائمة ب



 

 

   ( 1نموذج ) 
  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 عزيز محمد مبارك القحطاني االسم الرباعي

  1970 – 02 – 26 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

 شخصية طبيعة العضوية عضو مستقل صفة العضوية

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2000 المحاسبة اجستير لما شهادة 1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  1994 المحاسبة شهادة البكالوريوس  2

 

  الخبرات العملية للعضو المرشحالخبرات العملية للعضو المرشح. . 33

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 إستشارات مالية ومحاسبية اآلن -   2021

 قابضةإداري في شركة تكامل المستشار مالي و 2021 -   2020

 ) تقنية (ي تثمار التقنساإلعودية للتنمية والشركة السفي للمراجعة الداخلية تنفيذي  لايس رئال 2019 – 2017

 والتعدين نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات   2017 – 2015

 المدير المالي في شركة مثلث األعمال 2015 – 2011

 دية لألبحاث والتسويق ة المجموعة السعوفي شركاخلية ي للمراجعة الدالتنفيذالمدير  2010 – 2007

 المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية 2007 – 2004

 شركة اإلتصاالت السعوديةمدير مراجعة داخلية في  2004 – 2001

 مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية 2000 – 1994

 

  : :   منهامنها  ياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةأي شركة أخرى أأي شركة أخرى أجة أو غير مدرجة( أوجة أو غير مدرجة( أومساهمة أخرى )مدرمساهمة أخرى )مدرشركات شركات دارات دارات الية في مجال إ الية في مجال إ وية الحوية الح. العض . العض 44

 م

 النشاط الرئيس  اسم الشركة 

 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

الشكل القانوني  اللجان عضوية 

 شركة لل

 االستثمار الصناعي القابضة  شركة اللجين 1
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

 الرعاية الصحية  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار  2
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

3 
 شخصية ال ينطبق    الكابالت صناعة (مسك)  للكابالت األوسط ق الشرشركة 

 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

4 
 ةشخصي ال ينطبق  ي العقار تطوير ال ية السعودية الشركة العقار

 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة



 

 

   ( 1نموذج ) 
  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني 

 شركة لل

 شخصية ال ينطبق  إنتاج األغذية جازان للطاقة والتنميةشركة  5
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  الرعاية الصحية  ةشركة المواساة للخدمات الطبي 6
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  تجزئة األغذية شركة ثمار التنمية القابضة 7
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 مساهمة مدرجة

 شخصية  ينطبق ال الصناديق اإلستثمارية شركة الملز المالية 8
 مراجعةعضو لجنة 

من خارج  مستقل

 المجلس

 قفلةمساهمة م

 

 






