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أ)

االسم الرباعي

د .مريع سعد مريع هباش

الجنسية

سعودي

تاريخ امليالد
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ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ املؤهل

اسم الجهة املناحة

1

دكتوراه

محاسبة مالية

2011

جامعة درم – بريطانيا

2

ماجستير

محاسبة وتمويل

2007

جامعة برمنغهام – بريطانيا

3

بكالوريوس

محاسبة

2003

جامعة الملك خالد – السعودية

4

الزمالة المحاسبية SOCPA

محاسبة

2006

الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين

5

خبير اسواق مالية CME

تمويل

2012

هيئة السوق المالية

6

دبلوم عالي في التحكيم الدولي

قانون وتحكيم

2011

الغرفة التجارية

7

أخصائي حوكمة والتزام ومخاطر GRCP

حوكمة

2021

OCEG

8

مراجع حوكمة والتزام ومخاطر GRCP

حوكمة

2022

OCEG

9

دبلوم عالي في ريادة االعمال

ريادة االعمال

2013

جامعة متشقان – امريكا

10

شهادة عضو مجلس ادارة معتمد

حوكمة وشركات

2017

مؤسسة التمويل الدولي – دبي

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

 2020الى االن

رئيس الجمعية السعودية للحوكمة

 2017الى االن

المشرف على مركز حوكمة الشركات

 2016الى 2020

عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر بشركة سالمة للتامين

 2018الى 2021

رئيس لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر بشركة تبوك الزراعية

 2017الى 2018

عضو لجنة الترشيحات والمكافئات بشركة تبوك الزراعية

 2010الى االن

محاسب قانوني – دوام جزئي

 2012الى االن

مستشار مالي واداري للعديد من الجهات الحكومية والخاصة

 2004الى االن

عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة –كلية االعمال -جامعة الملك خالد

 2003الى االن

 15سنه خبره في االدارة والمالية واالستثمار والمخاطر واعداد اللوائح واألدلة
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د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:

م

اسم الشركة

النشاط
الرئيس ي

صفة العضوية (تنفيذي،
غيرتنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

1

بلدي للدواجن

زراعية

مستقل

الشخصية

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
املراجعة

2

بروج للتأمين

تأمين

مستقل

الشخصية

عضو لجنة الحوكمة

3

بروج للتأمين

تأمين

مستقل

الشخصية

عضو لجنة املخاطر

الشكل
القانوني
للشركة
شركة
مساهمة
شركة
مساهمة
شركة
مساهمة

نموذج ( ) 1

