قائمة بالمترشحين لعضوية مجلس اإلدارة لدورته القادمة بتاريخ  22يونيو 2222م

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

صالح بن محمد بن حمد الحمادي

تاريخ الميالد

سعودي

5491/7/51م
5635/7/1هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
5

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

علمي

5631هـ

المملكة العربية السعودية

الدراسة الثانوية

1
6

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 - 5439حاليا

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الحمادي

 - 5437حاليا

رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

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

اسم الشركة

1

الحمادي للتنمية
واالستثمار
شركة عزيز للمقاوالت
واالستثمار الصناعي

2
3
4
5

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الرعاية الصحية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

المقاوالت

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة
مدرجة
مساهمة
مغلقة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

د .عبدالعزيز بن محمد بن حمد الحمادي

تاريخ الميالد

سعودي

7593/3/71م
7312/1/2هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
7

المؤهل
بكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

طب وجراحة

7515م

جامعة القاهرة

2
3

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 - 7591حاليا

مجاالت الخبرة
مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي

7592 – 7515

مستشفى الرياض المركزي – وزارة الصحة

2072 – 2001

شركة تطوير الرياض وتعمل في قطاع المقاوالت

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

اسم الشركة

1

الحمادي للتنمية
واالستثمار

2
3
4
5

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الرعاية الصحية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة
مدرجة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

محمد بن صالح بن محمد الحمادي

تاريخ الميالد

سعودي

1791/11/02م
1971/12/0هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

إدارة أعمال

1771م

ويبر ،الواليات المتحدة األمريكية

0

بكالوريوس

تسويق

1771م

ويبر ،الواليات المتحدة األمريكية

م

المؤهل

9

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 - 1771حاليا

مجاالت الخبرة
الرئيس التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

0227 – 0221

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

0227 – 0229

عضو مجلس إدارة شركة الكيميائية السعودية

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

اسم الشركة

1

الحمادي للتنمية
واالستثمار
الباحة

2
3
4
5

أنابيب الشرق المتكاملة
للصناعة
عزيز للمقاوالت
واالستثمار الصناعي

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الرعاية الصحية

تنفيذي

بصفته الشخصية

-

االستثمار
والتمويل
المواد األساسية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

مقاوالت

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة
مدرجة
مساهمة
مدرجة
مساهمة
مدرجة
مساهمة
مغلقة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

د .عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي

تاريخ الميالد

سعودي

6796/6/82م
6976/9/8هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
6

المؤهل
بكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

طب وجراحة

8009م

جامعة األزهر

8
9

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 - 8062حاليا

الرئيس التنفيذي للعمليات

 - 8069حاليا

عضو مجلس إدارة شركة الباحة

8062 - 8002

المدير الطبي لمستشفى الحمادي

8002 – 8002

مستشفى الملك سعود ألمراض الصدرية

8002 – 8002

مستشفى الملك خالد الجامعي

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

اسم الشركة

1

الحمادي للتنمية
واالستثمار
الباحة

2
3
4
5

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الرعاية الصحية

تنفيذي

بصفته الشخصية

-

االستثمار
والتمويل

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

لجنة المراجعة/لجنة
الترشيحات والمكافآت

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة
مدرجة
مساهمة
مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻓﮭد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻧﺣﯾط

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

10-03-1981

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1
2
3

املؤهل

التخصص

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذي

تاريخ احلصول عل املؤهل
Expected 2022

Major program management

اﻟﻘﯾﺎدة

2018

CFA

ﻣﺣﻠل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗﻣدCFA

4

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

2017
2009

5

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

ادارة اﻻﻋﻣﺎل

2003

اسم اجلهة املاحنة
Oxford University
ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓرد
CFA Institute
Newcastle University
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
اﻻن2019-

جماالت اخلربة
ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل  -ﻧﯾوم

2017-2019

ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ  -دﺳر

2014-2017

ﻣدﯾر ﻋﺎم ادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

TAIC-

2014-2017

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺻﻧدوق

IFC MENA

2013-2015

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﻣﯾﻔك ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

اﻟﺣﻣﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2
3
4

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻘﮭوة
اﻟﺻﻧدوق اﻟﺳﻌودي اﻻردﻧﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

عضوية اللجان

اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ

ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﻐذاء

ﻣﺳﺗﻘل

ﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﺳﺗﻘل

ﺷﺧﺻﯾﺔ

القانوني
للشركة

اعتبارية)
ﺷﺧﺻﯾﺔ

40

الشكل

اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية
صفة العضوية

عزيز محمد مبارك القحطاني
سعودي
عضو مستقل

تاريخ الميالد
طبيعة العضوية

1970 – 02 – 26
شخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2

المؤهل
شهادة الماجستير
شهادة البكالوريوس

التخصص
المحاسبة
المحاسبة

تاريخ الحصول عليه
2000
1994

الجهة المانحة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 - 2021اآلن
2021 - 2020
2019 – 2017
2017 – 2015
2015 – 2011
2010 – 2007
2007 – 2004
2004 – 2001
2000 – 1994

مجاالت الخبرة
إستشارات مالية ومحاسبية
مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية واإلستثمار التقني ( تقنية )
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين
المدير المالي في شركة مثلث األعمال
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية
مدير مراجعة داخلية في شركة اإلتصاالت السعودية
مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أوأي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

االستثمار الصناعي

عضو مجلس
إدارة مستقل

شخصية

رئيس لجنة المراجعة مساهمة مدرجة

عضو مجلس
إدارة مستقل

شخصية

رئيس لجنة المراجعة مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

م
اسم الشركة

1

شركة اللجين القابضة

2

شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

الرعاية الصحية

3

شركة الشرق األوسط للكابالت (مسك)

صناعة الكابالت

ال ينطبق

4

الشركة العقارية السعودية

التطوير العقاري

ال ينطبق

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية

م

اسم الشركة

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

إنتاج األغذية

ال ينطبق

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

ال ينطبق

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مقفلة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

5

شركة جازان للطاقة والتنمية

6

شركة المواساة للخدمات الطبية

الرعاية الصحية

7

شركة ثمار التنمية القابضة

تجزئة األغذية

ال ينطبق

8

شركة الملز المالية

الصناديق اإلستثمارية

ال ينطبق

للسية الذاتية
نموذج رقم ()1
ر
أ(البيانات الشخصية للعضو المرشح
د .أحمد رساج عبد الرحمن خوقي

االسم الرباع

سعودي

الجنسية

Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE

تاري خ الميالد

١٣٨٨/٨/٢٢ه الموافق November 14, 1968

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1
2
3

المؤهل
دكتوراه

)PhD (4.0/4.0

ماجستي إدارة اعمال )(3.7/4.0
ماجستي

MBA

)MSC (4.0/4.0

التخصص

تاري خ الحصول عىل المؤهل

هندسة كيميائية

2005

إدارة اعمال
هندسة كيميائية

2004
1998

اسم الجهة المانحة
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
جامعة تلسا ،امريكا
University of Tulsa, USA
جامعة الملك عبد العزيز

4

بكالوريوس BSC

هندسة كيميائية

1989

5

شهادة دبلوما متقدمة ف التمويل الدول
(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance
Post MBA, 9 credits
ر
محيف مسجل معتمد و مجدد
مهندس
PE: Licensed Professional Engineer

التمويل واالستثمار
Finance and
Investment
Chemical
Engineering

2005

جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA

2006-now

ر
محيف إدارة مشاري ع معتمد ومسجل و مجدد
PMP: Project Management Professional

إدارة المشاري ع
Project
Management
إدارة المشاري ع
Project
Management

حكومة والية تكساس -امريكا
Texas Board of Professional
Engineers, TX, USA
معهد إدارة المشاري ع االمريك
Project Management Institute
(PMI), USA
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA

2003
هندسة كيميائية

2010

جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
الهيئة السعودية للمهندسي

هندسة كيميائية ،إدارة
مشاري ع ،إدارة اعمال
تحكيم دول ،تجاري
الهندسة الكيميائية

2021

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

6

7

8

9
10
11

12

13
14

شهادة إدارة المشاري ع المتقدمة
Advanced Project Management
Certificate
شهادة إدارة العمليات والتصنيع
Process Management Certificate
مهندس استشاري معتمد و مسجل
Consultant Engineer
محكم معتمد
Certified Arbitrator

2010-now

2003

المعهد األمريك للمهندسي الكيميائيي
2017
درجة الزمالة ف الهندسة الكيميائية -األول عربيا
American Institute of Chemical
”First Arab awarded Degree of “Fellow
Engineers AIChE, USA
ارامكو
تقن و اداري و إدارة Technical and
مدرب أرامكو معتمد
Aramco
managerial
مشاري ع
Certified Aramco Trainer
مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و
اكي من  ١٥٠دورة و مؤتمر ف مجاالت تقنية و 1990-2021 Technical, managerial,
project management,
عالمية
علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري ع
leadership
Top institutions worldwide
150 + courses and conferences

ج( الخيات العملية للعضو المرشح
ر
الفية

مجاالت الخية

 ١٦يوليو ٢٠٢١
لمدة ثالث سنوات( ررسكة نسيج التجارية العالمية :نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية
غي موظف)

آرامكو السعودية :مشاري ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست:

-٢٠٠٩/١/١
٢٠٢٠/١١/١

-٢٠٠٦/٧/١
٢٠٠٨/١٢/٣١
-١٩٩٠/١٠/٢٠
٢٠٠٦/٦/٣٠
-٢٠- ١٩٩٠/٥/١
١٩٩٠-١٠
 -٢٠٢٠/٩/١االن

 -٢٠١٨/٨/١االن

 -٢٠٠٥ /٧/١االن

-٢٠١٦/٧/١
٢٠١٨/٧/١

• عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست -ثول ٨٠بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز
األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة
• مسؤوول ر
مشوع تطوير ثول مدارس ،مساجد ،عيادات متقدمة ،خدمات ،أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  ١بليون
• مسؤول ر
مشوع الحىم األمن للجامعه األول من نوعه بالمملكة  ١بليون
• مسؤول ر
مشوع إسكان الحرس الوطن بثول  ٢بليون
• مسؤول ر
مشوع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية  ٥٠٠مليون
• 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.
ر
إدارة تطوير االعمال الجديدة :عضو مؤسس ر
هيوسي مع ررسكتي امريكيتي
مشوع مصفاة يارسف  ٤٠بليون
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies
Conoco-Philips and KBR
مختلف إدارات أرامكو :المصاف ،التكرير ،إدارة تخطيط المرافق ،األبحاث و التطوير ،الدراسات العليا ،مستشار اإلدارة العليا
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development,
advisor to vice president
ربيولوب :علوم السيارات شهادات المطابقة ،زيوت التشحيم
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications
رئيس قطاع الوقود و ر
البييوكيميائيات بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي كأول شخص ف تاري خ المعهد من  ١١٠سنة من
خارج الواليات المتحدة االمريكية
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the
institute for more than 110 years
عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي كأول شخص ف تاري خ المعهد من  ١١٠سنة من خارج امريكا
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for
more than 110 years
مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي  ،ممثل المعهد ف منطقة الخليج
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
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee

عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
 -٢٠١٨/٧/١االن
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university
 -٢٠١٦/٧/١عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university
٢٠١٨/٧/١
ر
ر
د( العضوية الحالية ﰲ مجالس إدارة رسكة مساهمة أخرى )مدرجة أو غي مدرجة( أو أي رسكة أخرى أي كان شكلها القانون أو اللجان المنبثقة منها
اسم ر
الشكة

1

صفة العضوية
طبيعة العضوية
النشاط الرئيس (تنفيذي – غي تنفيذي (بصفته الشخصية –
ممثل الشخصية اعتبارية)
– مستقل)

رشكة نسيج التجارية العالمية من ١٦
يوليو  ٢٠٢١لمدة ثالث سنوات

خوقي
اسم المرشح :د احمد شاج عبد الرحمن
ر

السلع
االستهالكية

مستقل
التوقيع:

شخص

عضوية
اللجان

الشكل القانون
ر
للشكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة و
رئيس اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺭﻗﻢ ) (1ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

 .1ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﻧﺎﴏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﴏ

اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﺳﻌﻮدي

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 .2ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
ﻡ
1
درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﺮﻴ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ

2

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ

1984/06/20م
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ

2013
2011

ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﺮﻴﻣﻮﻧﺖ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﻴﺘﺴﺒﺮﻴغ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ

3
4
5
 .3ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ

 - 2018اﻵن

إدارة اﻷداء اﳌﺆﺳﴘ  ،ﴍﻛﺔ ﻋﻠﻢ

2018 - 2017

ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺷﺌﻮن اﻟﴩﻛﺔ )ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي( ،ﴍﻛﺔ ﺗﺒﺎدل

2017 -2013

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و إدارة اﻻداء اﳌﺆﺳﴘ ،ﴍﻛﺔ ﻋﻠﻢ

 .4ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ) ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ (
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻡ
ﺻﻔﺔ
)ﺑﺼﻔﺘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ)ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ،
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ(
1
2
3

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

Form No. (1) Resume
a) Personal information of the Nominated Member
اسامة ابراهيم مبارك الدوسري
Full name
Nationality
Date of birth
اململكة العربية السعودية
25 / 4 / 1974
b) Academic Qualifications of the Nominated Member
No. Qualifica Specialization
Date
of
obtaining
the The issuer of
tions
qualifications
qualification
1.
2.
3.
4.
5.
c) Experiences of the Nominated Member
Period
Experience

the

- 2020 يناير

(Solyton Consulting) سوليتون

Cisco Systems

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 Main
Membership type Nature of the membership Membership Legal form
name
activity (executive,
non- (in personal capacity, of
of
the
executive,
representative of legal committees
company
independent)
person)
1.
2.
3.
4.

ا .اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﺳﻠطﺎن ﻋﺑدﷲ ﺳﻌﯾد اﻟﻌﻧزي
ﺳﻌودي

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

3/5/1400

.2اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
م

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ

اﻟﻤﺆھﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

1
2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

إدارة اﻋﻣﺎل
ھﻧدﺳﺔ ﺣﺎﺳب أﻟﻲ

2015
2004

3

ﻣراﺟﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺗﻣد

4

ﻣراﺟﻊ ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺗﻣد

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وادارات
اﻻﻋﻣﺎل
ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﻣن
اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ

2021
2009

 .3اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﻔﺘﺮة

ﻣن ﻋﺎم  2021/11اﻟﻰ ﻋﺎم اﻻن

اﺳﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول
واﻟﻣﻌﺎدن
اﻟﻣﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن
اﻟداﺧﻠﯾﯾن
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗدﻗﯾﻖ وﻣراﻗﺑﺔ
ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮة

ﺗﺄﺳﯾس ادارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗداول واﻟﺗﺧطﯾط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وإدارة ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت – اﻟﻣﺧﺎطر –
اﻻﻟﺗزام – ﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺻرف اﻟراﺣﺟﻲ

ﻣن ﻋﺎم  2016/8اﻟﻰ ﻋﺎم
2021/11
ﻣن ﻋﺎم  2010/8اﻟﻰ ﻋﺎم
2016/8
اﻧﺷﺎء إدارة ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺻرف اﻻﻧﻣﺎء
ﻣن ﻋﺎم  2009/2اﻟﻰ ﻋﺎم
2010/8
ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض
ﻣن ﻋﺎم  2005/8اﻟﻰ ﻋﺎم
2009/2
اﻟﻰ ﻋﺎم
ﻣن ﻋﺎم
.4اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺧﺮى ) ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ( او أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أﯾﺎ ً

ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ :
م
1
2
3

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﺋﯿﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ )ﺗﻨﻔﯿﺬي،
ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
)ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ(

ﻋﻀﻮﯾﺔ
اﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

(السية الذاتية)
نموذج رقم 1
ر
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم
الرباع

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ
سعودي

تاري خ
الميالد

الج نس ي ة

 1964/11/5م

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

م

تاري خ الحصول عل المؤهل

التخصص

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

محاسبة

1984

جامعة الملك سعود

2

ماجستي
ر

محاسبة وادارة

1992

3

شهادة

التحليل المال

2007

جامعة ابردين
معهد المستشارين
رن
الماليي بكندا

4
5
الخيات العملية للعضو المرشح
ج( ر
ر
الفية

الخية
مجاالت ر

 - 2021االن

األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح

2021 - 2019

ر
رن
والتأمي لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية
والمشييات وعالقات العمالء
األمور المالية والتموين

2019 - 2008

ن
مستشف الملك فيصل التخصص ومركز األبحاث
األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى

2008 - 2006

رن
واالليام وتقييم المخاطر لدى رشكة السوق المالية السعودية (تداول)
األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة

2006 - 1996

األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى رشكة أي ام أي  /جاما

ن
غي مدرجة او اي رشكة اخرى آيا كان شكلها
د (العضوية الحالية ف مجالس إدارات رشكات مساهمة اخرى) مدرجة او ر
ن
القانون او اللجان المنبثقة منها:
م اسم ر
الشكة
1

كيمانول

صفة العضوية

الشكل
ن
القانون

طبيعة العضوية
عضوية اللجان

النشاط الرئيس
شخص

المراجعة

مستقل

صناع

2

التخصص القابضة

تجاري

مستقل

شخص

التنفيذية

3

نوبكو

ر
لوجست

مستقل

شخص

المراجعة

مساهمة
مسؤولية
ذات
محدودة
مساهمة
مغلقة

4
41

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي صالح مقبل عبدالعزيز الخلف
الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد 1390/7/1هـ

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

م

التخصص
محاسبة

تاريخ الحصول على المؤهل
1992

اسم الجهة المانحة
جامعة امللك سعود
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

1

بكالوريوس

2

الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SPCPA

1995

3

الزمالة االمريكية للمحاسبين القانونيين CPA

1999

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
فبراير  / 2016حتى تاريخه

مجاالت الخبرة
شركة خبيرلالستشارات املحاسبية (مراجعة خارجية و داخلية  /زكاة و ضريبة  /استشارات)

ديسمبر / 2008فبراير2016

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  /شركة املياه الوطنية

اكتوبر  / 2001مارس 2008

مدير إدارة السياسات وإلجراءات  /مدير مراجعة داخلية شركة االتصاالت السعودية

يونيو  -1993فبراير2001

مراجع داخلي رئيس ي – صندوق التنمية الصناعية

يناير  -2015سبتمبر2020

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية لالستثمار( احدى شركات الوقف)

ابريل  -2016ديسمبر2017

عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا املالية

يناير  -2012ديسمبر2017

عضو لجنة مراجعة في شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار( سامبا كابيتال)

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان كيان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
طبيعة العضوية )
الشكل
صفة العضوية )تنفيذي،
بصفته الشخصية ،
اسم الشركة
م
عضوية اللجان القانوني للشركة
النشاط الرئيسي غير تنفيذي ،مستقل(
ممثل عن شخصية
اعتبارية(
عضو لجنة مراجعة منظمة دولية
شخصية
مستقل
تمويل  /استثمار
 1املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع
الخاص -عضو البنك االسالمي
عضو لجنة مراجعة مساهمة مدرجة
شخصية
مستقل
اغذية
 2شركة هرفي للخدمات الغذائية
رئيس لجنة املراجعة مساهمة مغلقة
شخصية
مستقل
استثمار
 3مجموعة املطلق القابضة
4

شركة سيدكو القابضة

اسنثمار

مستقل

شخصية

عضو لجنة املراجعة مساهمة مغلقة

5

المركز الوطني ألمراض الدم واالورام

طبي

مستقل

شخصية

رئيس لجنة المراجعة

مساهمة مغلقة

6

شركة فالكم القابضة

استثمار

مستقل

شخصية

عضو مجلس ادارة

مساهمة مغلقة

7

شركة رزا – احدى شركات المؤسسة العامة عقاري
للتأمينات

مستقل

شخصية

عضو لجنة مراجعة

مسئولية محدودة

8
9
10
11

ا  .اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻌﻔري

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

ﺳﻌودي

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

 1980/12/23اﻟﻤﻮاﻓﻖ 1401/02/15

. 2اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
م

اﻟﻤﺆھﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ

اﺳﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

1

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ

ﺳﺑﺗﻣﺑر 2009

ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻟد دوﻣﯾﻧﯾون ،ﻧورﻓك،
ﻓﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ

2

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻷﻋﻣﺎل/اﻹدارة

أﻏﺳطس 2003

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯾو أورﻟﯾﺎﻧز ،ﻧﯾو
أورﻟﯾﺎﻧز ،ﻟوﯾزﯾﺎﻧﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ

3

ﻣدﻗﻖ اﻟﻣﻌﺗﻣد

ﻛﺷف اﻟﻐش و اﻻﺧﺗﻼس

2015

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻻﺣﺗﯾﺎل

4

ﺧﺑﯾر ﻣﻌﺗﻣد

ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ادارة اﻟﻣﺧﺎطر

2019

اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 .3اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﻔﺘﺮ ة
ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017اﻟﻰ اﻻن

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮ ة
رﺋﯾس اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،اﻟظﮭران ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017اﻟﻰ اﻻن

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

ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017اﻟﻰ اﻻن

أﻣﯾن ﺳر ﻣﺟﻠس اﻷدارة  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،اﻟظﮭران ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017اﻟﻰ اﻻن

أﻣﯾن ﺳر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،اﻟظﮭران ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣن ﯾوﻧﯾو  2019اﻟﻰ اﺑرﯾل 2021

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﮫ  -ﺷرﻛﺔ ﺳوﻟﯾدرﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓل اﻟﺳﻌودﯾﮫ ,اﻟرﯾﺎض ,اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣن ﯾوﻟﯾو 2017اﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017

ﻣدﯾر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  -ﺷرﻛﺔ أراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟظﮭران ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣن ﯾوﻧﯾو  2014اﻟﻰ ﯾوﻟﯾو 2017

رﺋﯾس اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  -ﺷرﻛﺔ أراﻣﻛو ﻟﻠﺧدﻣﺎت ،ھﯾوﺳﺗن ،ﺗﻛﺳﺎس ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﻣن أﻏﺳطس  2003اﻟﻰ أﻏﺳطس 2014

ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺧﻠﻲ  -ﺷرﻛﺔ أراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟظﮭران ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

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

م
1
2
3
4
5

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﺋﯿﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ (ﺗﻨﻔﯿﺬي،
ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ)

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
(ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ )

ﻋﻀﻮﯾﺔ
اﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 )1البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي:
إبراهيم عبداألحد هاشم خان
الجنسية
سعودي
 )2المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
المؤهل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تاريخ الميالد:
التخصص

1398-6-10هـ
تاريخ الحصول
على المؤهل

اسم الجهة المانحة

المستوى الخامس ف إدارة الموارد ر
البشية -
ي
CIPD
ر
ر
2020م
إدارة أعمال -إدارة موارد بشية
اإلدارة اإلسباتيجية للمواهب
ر
ر
محبف أعىل معتمد يف إدارة الموارد البشية -
إدارة قطاع الموارد ر
2019م
البشية
SHRM
2018م
الداخىل
التدقيق
داخىل معتمد -الجزء ()2
مدقق
ي
ي
أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق
2018م
الداخىل
التدقيق
ي
الداخىل -الجزء ()1
ي
أرامكوا السعودية
2017م
برنامج قيادي
القيادة الموقفية
ر
أنديرسون
2016م
إدارة أعمال
مؤشات األداء للتنفيذيي
معهد إدارة المشاري ــع
2016م
إدارة المشاري ــع
إدارة المشاري ــع
الهيئة الملكية
2014م
برنامج قيادي
القيادة اإلبداعية
إدارة أعمال -إدارة موارد ر
جامعة الملك عبد العزيز
2014م
بشية
ماجستب تنفيذي
أكاديمية كريستل العالمية
2014م
إدارة الجودة
سيقما 6
كريستكوم العالمية
2013م
قيادي تنفيذي
برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)
ر
جامعة الملك عبد العزيز
2008م
إدارة أعمال -إدارة موارد بشية
بكالوريوس يف العلوم اإلدارية
ر
الداخىل وتخصصات عديدة أخرى.
العديد من الدورات التدريبية يف القيادة ،الموارد البشية ،إدارة المشاريـ ــع ،التدقيق
ي
إدارة قطاع الموارد ر
البشية

 )3الخبرات العملية للعضو المرشح:
الفترة

97م  -اآلن

2020م

يطان لتطوير
المعهد ر
الب ي
المواهب
دن
معهد لوريس -ر ي
جمعية إدارة الموارد
ر
البشية االمريكية
سب-سبونش
ري
ر
ميسب
ي

مجاالت الخبرة

ً
واإلقليم يف
المحىل
خالل  25عاما من المسبة العملية ،تبوأت العديد من المناصب القيادية المختلفة عىل المستوى
ي
ي
وشكات مرموقة منها ر
هيئات حكومية ر
(شكة أرامكوا السعودية ،الهيئة الملكية للجبيل وينبع ،رشكة مرافق الكهرباء والمياه،
ر
ر
الب تقلدتها (رئيس قسم الموارد ر
ر
البشية  ،مدير الموارد
شكة كريستل العالمية وشكة التصنيع العالمية) ،من المناصب ي
البشية  ،المدير العام للموارد ر
البشية  ،المدير اإلقليم للموارد ر
البشية  ،مدير أعىل الموارد ر
ر
البشية -بالنيابة  ،قائد إدارة
ي
خبة متمبة
المؤسس ،قائد إدارة التدقيق
المؤسس  ،قائد إدارة التواصل
التغيب والتحول
الداخىل و قائد السالمة المهنية) .ر
ي
ي
ي
ر
المؤسس والتشغيل والصيانة.
يف الخدمات المشبكة والمساندة ،التمب
ي

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

إسم الشركة

1

الجمعية التعاونية
للتدريب بالمدينة المنورة

2

جمعية األمل المنشود

3

جمعية دار اإلسكان

النشاط
الرئيسي
تدريب
واستشارات
خدمة
أصحاب الهمم
إسكان

صفة العضو
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

عضو
مؤسس

جمعية تعاونية مسجلة

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

مستشار

جمعية تعاونية مسجلة

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

مستشار

جمعية تعاونية مسجلة

Classification: Internal Use
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نموذج رقم (  ) 1السير الذاتية
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح
فايز عبدهللا عايش الزايدي
االسم رباعي
سعودي
الجنسية
 -2المؤهالت العملية للعضو المرشح
التخصص
المؤهل
م
ماجستير إدارة
E-MBA
1
االعمال للمدراء
التنفيذيين
2

بكالوريوس محاسبة

محاسبة

تاريخ الميالد

1402/01/13

تاريخ الحصول على المؤهل

أسم الجهة المانحة

2015/09/01

جامعة الملك فهد للبترول
و المعادن

2006/01/03

جامعة الملك فهد للبترول
و المعادن

3
 -3الخبرات العلمية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
مدير أعلى المراجعة الداخلية –شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (سابك & اكسون موبيل
أغسطس-2018االن
االمريكية)
سبتمبر -2009يناير  2015مدير أعلى المالية -شركة الرازي ( سابك & ميتسوبيشي كميكال اليابانية)
مارس -2006سبتمبر  2009رئيس قسم المالية -شركة الرازي
فبراير -2005مارس  2006مراجع خارجي -شركة برايس وتر هاوس كوبرز PwC
مايو  -2020ديسمبر  2020عضو مجلس اإلدارة  ،عضو لجنة الترشيحات و المكافآت شركة ثمار القابضة
 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخري ( مدرجة أو غير مدرجة )
طبيعة العضوية
( بصفته
صفة
الشكل القانوني
الشخصية ،
النشاط
عضوية اللجان
العضوية ( تنفيذي،
أسم الشركة
م
للشركة
ممثل عن
الرئيسي
غير تنفيذي  ،مستقل
شخصية
اعتبارية )
1
2
3

  




 
 

زیاد بن سلطان بن عبدالرحمن بن دھام



سعودي

 



1983/10/19م

  
 

 

 



 

ماجستیر العلوم

إدارة الجودة اﻻستراتیجیة


2012

 

بكالوریو 
س

 

البورد اﻷمریكي

 

مقّیم دولي
مستشار م عتمد

اللغة اﻻنجلیزیة والترجمة
جودة النظام الصحي
القطاع ال 
صحي


2007

2017

2017

2020

نظام الجودة للقطا 
 
ع غیر الربحي
  
 
حتى اﻵن 2018 -
2013
 - 2018
2009-2013


 
جامعة بورتسمو 
ث ببریطانیا
جامعة المل ك سعود

الھیئة اﻷمریكیة لجودة القطاع الصحي
)(HQCC
الھیئة الكندیة العالمیة لتقییم القطاع الصحي
ACI
المؤسسة الدولیة للمنظمات
الموثوقةTrusted Charity

 
عضو الفریق التأسیسي لبرنامج تطویر وزارة الداخلیة ومدیرًا لﻼستراتیجیة في أحد أكبر برنامج التطویر والتحول بالمملكة العربیة السعودیة

عضو مجلس إدارة برنامج مستشفى قوى اﻷمن بالریاض ومدیرًا للجودة واﻻستراتیجیة ،عضو في المجلس اﻹداري للمركز السعودي ﻻعتماد

المنشآت الصحیة ،وعضو المجلس التأسیسي للمركز السعودي لسﻼمة المرضى



مدیر للجودة وقیاس اﻷداء
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نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم
الرباعي

عبدهللا بن يحي بن جبران الفيفي

الجـنسـي ـ ــة

سعودي

تاريخ امليالد

 1412/12/1هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

ماجستير
بكالوريوس
شهادة مهنية
شهادة مهنية

02/05/2019

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن KFUPM

28/05/2015

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن KFUPM

5

شهادة مهنية

6

شهادة مهنية

2
3
4

إدارة األعمال
هندسة كهربائية
محترف إدارة مشاريع PMP
مدير طاقة معتمد CEM
اجتياز املستوى الثاني من شهادة محلل مالي معتمد

2019

جمعية مهندس ي الطاقة AEE

2019

معهد املحللين املاليين CFA

محترف إدارة منشآت FMP

2018

الجمعية العاملية إلدارة املنشآت IFMA

Passed CFA Level 2

ج) الخبرات العملية للعضو املرشح
الفترة

2020

املعهد األمريكي إلدارة املشاريع PMI

مجاالت الخبرة

مشرف إدارة التحول للمنشآت في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ،
ومتخصصة في مزاولة جميع أوجه االنشطة التي تتعلق بمجاالت الطاقة  ،بما في ذلك صناعة املواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها
من الصناعات املرتبطة بها واملكملة لها أو أي نشاط آخر داخل اململكة أو خارجها
مدير إدارة في شركة إدارة وتطويرمركزامللك عبدهللا املالي ( )KAFD-DMCإحدى الشركات التابعة لصندوق االستثمارات العامة
( ، )PIFوهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومتخصصة في مجال تطوير وتشغيل العقارات في أحد أهم معالم مدينة الرياض
والوجهة الرئيسية لألعمال ضمن رؤية اململكة .2030

2021-2015

 – 2021اآلن

ً
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

1

-

2
3
4

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
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قائمة بالمترشحين لعضوية لجنة المراجعة لدورته القادمة بتاريخ  22يونيو 2222م

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية
صفة العضوية

عزيز محمد مبارك القحطاني
سعودي
عضو مستقل

تاريخ الميالد
طبيعة العضوية

1970 – 02 – 26
شخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2

المؤهل
شهادة الماجستير
شهادة البكالوريوس

التخصص
المحاسبة
المحاسبة

تاريخ الحصول عليه
2000
1994

الجهة المانحة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 - 2021اآلن
2021 - 2020
2019 – 2017
2017 – 2015
2015 – 2011
2010 – 2007
2007 – 2004
2004 – 2001
2000 – 1994

مجاالت الخبرة
إستشارات مالية ومحاسبية
مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية واإلستثمار التقني ( تقنية )
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين
المدير المالي في شركة مثلث األعمال
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية
مدير مراجعة داخلية في شركة اإلتصاالت السعودية
مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أوأي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

االستثمار الصناعي

عضو مجلس
إدارة مستقل

شخصية

رئيس لجنة المراجعة مساهمة مدرجة

عضو مجلس
إدارة مستقل

شخصية

رئيس لجنة المراجعة مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

م
اسم الشركة

1

شركة اللجين القابضة

2

شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

الرعاية الصحية

3

شركة الشرق األوسط للكابالت (مسك)

صناعة الكابالت

ال ينطبق

4

الشركة العقارية السعودية

التطوير العقاري

ال ينطبق

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية

م

اسم الشركة

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

إنتاج األغذية

ال ينطبق

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

ال ينطبق

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مدرجة

شخصية

عضو لجنة مراجعة
مستقل من خارج
المجلس

مساهمة مقفلة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

5

شركة جازان للطاقة والتنمية

6

شركة المواساة للخدمات الطبية

الرعاية الصحية

7

شركة ثمار التنمية القابضة

تجزئة األغذية

ال ينطبق

8

شركة الملز المالية

الصناديق اإلستثمارية

ال ينطبق

