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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 املاحنةتاريخ احلصول عل  املؤهلالتخصصاملؤهلم

1

2

3

4

5

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

جماالت اخلربةالفرتة

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

غیث بن راجي بن محمدكامل فایز

السعودیة

2013
2001

جامعة مانشستر

جامعة الملك عبدالعزیز

یولیو 2021 - حتى االن
أكتوبر 2019-یونیو 2021

سبتمبر 2001 - سبتمبر 2019

المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة, شركة مشاریع الترفیة, احدى شركات صندوق االسثمارات

المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة, شركة السعودیة للخدمات االرضیة

مدیر مراجعة داخلیة, ارامكو السعودیة

ال یوجد عضویة حالیة

1397-11-7

ماجستیر  ادارة اعمال
بكالوریوس  ادارة اعمال

غیث راجي فایز

عضو لجنة المراجعة, شركة االمد السعودي, شركة مساھمة مغلقةینایر 2020 -دیسمبر 2021





ةنموذج رقم   ة  (الس   ) الذات

ة للعضو المرشح   انات الشخص   الب

دهللا آل الشيخ  دالرحمن بن ع دهللا بن ع ع

االسم  

ا    ال

م 1964 11 5
ــــخ   تار

الد  الم

سعودي  

ـة سـ  الجـ

ة  للعضو المرشح ب(     المؤهالت العلم

ـــخ الحصول عل  المؤهل   اسم الجهة المانحة   ـ تار  م   المؤهل    التخصص  

جامعة الملك سعود  1984 ة  محاس وس الور

جامعة ابردين  1992 ة وادارة  محاس ماجست 
شارن   معهد المس

كندا  المالي  2007 ل الما  التحل شهادة

ة للعضو المرشح       ج(   ات العمل   الخ

ة   ة    مجاالت الخ   الف

مة لدى اوقاف الراج  ثمارات والحو ة واالس ة والبنك األمور المال االن  - 2021

ة  ة الطب ة للرعا ات وعالقات العمالء والتأم لدى المجموعة السعود ن والمش ة والتم األمور المال 2019  - 2021

حاث  صل التخص ومركز األ ش الملك ف ة لدى مس ة وعالقات األجهزة الحكوم ة والرقاب األمور المال 2008  - 2019

ة (تداول)  ة السعود كة السوق المال م المخاطر لدى  ام وتقي مة واالل ة والحو ة والمراجعة الداخل األمور الرقاب 2006 -  2008

ة   ة والمراجعة الداخل ة والرقاب كة أي ام أي  جاما األمور المال لدى  1996 -  2006

ات مساهمة  العضوية( د   ة  مجالس إدارات  كة ا مدرجة او و غ ا اخرى) مدرجةالحال ا رى اخي  لها   آ ان ش
ثقة منها: االقانو    و اللجان المن

ل   الش
القانو 

ة    اللجان عض
ة  عة العض طب ة    صفة العض

شاط الرئ  ال كة   م   اسم ال

مساهمة المراجعة شخ  مستقل  ا صن مانول ك
ة   مسؤول ذات 
محدودة 

ة  ذ التنف شخ  مستقل تجاري  ضة  التخص القا

مساهمة  
مغلقة المراجعة شخ  مستقل 

   
لوجس  كو  ن

 







ة  ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات )أ  ة للعضو المرشح   الب   الشخص

اج  د الرحمد. أحمد  ا    نع  االسم ال

ــــخ   ه١٣٨٨ ٨ ٢٢ الد ا تار ة  سعودي  لم س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة   م المؤهل  لتخصص ا ع المؤهل تار

ة   ة جامعة وال ا ، كولورادو الحكوم ة   2005  أم ائ م   ١  دكتوراه هندسة ك
ة  ة كولورادو الحكوم ا جامعة وال   ٢       ماجست إدارة اعمال  إدارة اعمال 2004 ، ام

ا   جامعة تلسا، ام
  

ة  1998 ائ م   ماجست  هندسة ك
٣ 

ز  د الع ة  1989 جامعة الملك ع ائ م وس   هندسة ك   ٤  الور
ة  ة كولورادو الحكوم ا جامعة وال ل   2005  ، ام ثمار  التم لوماشهادة  واالس ل الدو  متقدمة د   ٥   التم

ة تكساس ا  -حكومة وال   ام
  

2006-now   ة ائ م ف مسجل   الهندسة ال   مجدد  و  معتمدمهندس مح
 

٦  

ــــع االم  ــــع إدارة  now-2010 معهد إدارة المشار ــــع معتمد  المشار ف إدارة مشار   7 و مجدد  ومسجلمح

ة  ة كولورادو الحكوم ا جامعة وال ــــع  2003 ، ام ــع المتقدمة  إدارة المشار ــ   8 شهادة إدارة المشار
ة  ة كولورادو الحكوم ا جامعة وال ات   2003  ، ام يع شهادة إدارة العمل   9 والتص

ة للمهندس  الهيئة ة  2010 السعود ائ م شاري معتمد و مسجل هندسة ك   10 مهندس اس
م التجاري  لدول مجلس مركز التحك

ن   - دار القرار  - التعاون الخل  ح  ال
ة 2021 ائ م إدارة  ، هندسة ك

ــــع  إدارة اعمال   ،مشار
م دو   تجاري  ، تحك

م معتمد    11 مح

ائي المعهد األم للمهندس   م  ال
  

ة  2017 ائ م ة  الهندسة ال ائ م ا -درجة الزمالة  الهندسة ال   األول ع
 

12  

ا   ارامكو دار ا و تق و اداري و إدارة   تقن
ــــع    مشار

 13 مدرب أرامكو معتمد  

ة و   ب محل ز تدر مؤتمرات و مرا
ة   عالم

1990-2021  Technical, managerial, 
project management, 

leadership  

ة و   ١٥٠ا من  دورة و مؤتمر  مجاالت تقن
ــــع   ة و إدارة مشار شار ة و اس ة و إدار   علم

14 

ات ) ج ة للعضو المرشح   الخ  العمل

ة  ة  مجاالت الخ  الف

ة  ذ س اللجنة التنف س مجلس اإلدارة و رئ ة: نائب رئ ة العالم سيج التجار   كة 
لمدة    ٢٠٢١يوليو   ١٦

غ  ثالث سنوات( 
  موظف) 

ةآر اوست : امكو السعود ة  د هللا للعلوم و التقن ــــع جامعة الملك ع   : مشار
 
 اوست  عضو مؤسس ة  د هللا للعلوم و التقن ال ٨٠ثول  - لجامعة الملك ع ز   ليون ر ل مرا شاء   م و ا مسؤول عن تصم

اء الصنا و  حاث المتقدمة و الذ يع المتقدمة األ ات التص ات النانو و عمل  تقن
   م ف و تح ق و ري و  ادات متقدمة، خدمات، أنظمة ح ر ثول مدارس، مساجد، ع وع  تط   ليون  ١مسؤوول م
   ة الممل وع الح األم للجامعه األول من نوعه    ليون  ١مسؤول م
  ان الحرس الوط بثول مسؤول وع إس   ليون  ٢م
  وع مركز أرامكو امسؤول ة لم د هللا للعلوم و التقن ر  جامعه الملك ع حاث و التط  مليون  ٥٠٠متقدم لأل
 م البي و السالمة و المعلومات ــــع و التح م و اغالق المشار  إدارة التح

٢٠٠٩ ١ ١ -
٢٠٢٠ ١١ ١  



دة:  ر االعمال الجد ف عضو مؤسس إدارة تط ا وع مصفاة  كيت  ٤٠م كت ام   -٢٠٠٦ ٧ ١ ليون هيوس مع 
٢٠٠٨ ١٢ ٣١ 

ا  :مختلف إدارات أرامكو شار اإلدارة العل ا، مس ر، الدراسات العل حاث و التط ط المرافق، األ ر، إدارة تخط ، التك   -١٩٩٠ ١٠ ٢٠  المصا
٢٠٠٦ ٦ ٣٠  

م  شح وت ال قة، ز ارات شهادات المطا ولوب: علوم الس - ١٠-٢٠-  ١٩٩٠ ٥ ١  ب
١٩٩٠  

ا م وك س قطاع الوقود و البي ائ رئ م المعهد األم للمهندس ال ــــخ المعهد من     ئ ات  سنة من   ١١٠أول شخص  تار
ات المتحدة ة  خارج الوال ك   االن  -٢٠٢٠ ٩ ١ االم

ا م المعهد األم للمهندس ال أول شخص  ئ عضو مجلس الزمالء  ــــخ المعهد من   ا سنة من خارج ا  ١١٠تار   االن  -٢٠١٨ ٨ ١  م

ة مناصب  اإدار م المعهد األم للمهندس ال   االن  -٢٠٠٥  ٧ ١   ، ممثل المعهد  منطقة الخليج ئمتعددة 

ر كود البناء السعودي   -٢٠١٦ ٧ ١   عضو لجنة تط
٢٠١٨ ٧ ١    

جامعه الملك  ة الهندسة  ل زعضو مجلس  د الع   االن  -٢٠١٨ ٧ ١   ع

جدة و رابغ  ز  د الع جامعه الملك ع ة   ائ م   -٢٠١٦ ٧ ١  عضو مجلس قسم  الهندسة ال
٢٠١٨ ٧ ١  

ة  ) د  ة الحال كة مساهمة أخرى     يف العض ثقة منها   )مدرجة أو غ مدرجة (مجالس إدارة  لها القانو  أو اللجان المن ان  ش كة أخرى أي     أو أي 

ل القانو    الش
كة    لل

ة  عض
 اللجان  

ة عة العض   طب
ة  صفته الشخص )–    

ة)  ار ة اعت  ممثل الشخص

ة    صفة العض
ذي   ذي  –(تنف   غ تنف

 مستقل)  – 
شاط الرئ  ال كة   اسم ال

س مجلس اإلدارة و    مساهمة مدرجة  نائب رئ
ة  ذ س اللجنة التنف السلع    مستقل   شخ  رئ

ة    االستهال
ة  ة العالم سيج التجار   ١٦من  كة 

 ١ لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢١ يوليو 

 
 





 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

 االسم 
 الرباعي 

 

  تاريخ الميالد  الجنسية

 ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل  م

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

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

 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       

5       

 

mohsen
Typewriter
فيصل عبدالله محمد القحطاني

mohsen
Typewriter
سعودي

mohsen
Typewriter
1396/11/26

mohsen
Typewriter
بكالوريوس قانون

mohsen
Typewriter
قانون

mohsen
Typewriter
2000

mohsen
Typewriter
جامعة الملك سعود

mohsen
Typewriter
2015 - الآن

mohsen
Typewriter
2012-2015

mohsen
Typewriter
البنك العربي الوطني

mohsen
Typewriter
بنك البلاد

mohsen
Typewriter
شركة وفرة لصناعات والتنمية

mohsen
Typewriter
شركة الأحساء للخدمات الطبية

mohsen
Typewriter
شركة أيان للاستثمار

mohsen
Typewriter
أغذية

mohsen
Typewriter
خدمات طبية

mohsen
Typewriter
الرعاية الصحية

mohsen
Typewriter
مستقل

mohsen
Typewriter
غير تنفيذي

mohsen
Typewriter
غير تنفيذي

mohsen
Typewriter
صفته الشخصية

mohsen
Typewriter
رئيس لجنة المراجعة وعضو
لجنة الترشيحات والمكافآت

mohsen
Typewriter
مساهمة مدرجة

mohsen
Typewriter
مساهمة مغلقة

mohsen
Typewriter
مساهمة مدرجة

mohsen
Typewriter
عضو لجنة المراجعة
عضو اللجنة التنفيذية

mohsen
Typewriter
عضو لجنة الترشيحات
 والمكافآت

mohsen
Typewriter
ممثل شخصية اعتبارية

mohsen
Typewriter
صفته الشخصية



 1نموذج 

السيرة الذاتية  

المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1
اإلسم الرباعي 

تاريخ الميالد الجنسية 

المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

تاريخ الحصول  التخصص المؤهل م 
إسم الجهة المانحة  عليه 

المرشح  الخبرات العملية للعضو 
مجاالت الخبرة إلىمن 

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

النشاطإسم الشركة  م
الرئيس 

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
مستقل 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

إعتبارية( 

عضوية  
اللجان 

الشكل القانوني  
للشركة 

عبدالعزیز بن ماجد بن عبدهللا القصبي
/ 11 /1405سعودي 13

بكالوریوس

ماجستیر

۱

۲

 2008 اإلدارة الھندسیة        

2013

بترومین

الشركة السعودیة للصناعات الجیریة

مجموعة عالج 

خدمات    
السیارات

التعدین

المستشفیات و 
الرعایةالصحیة 

مستقل

غیر تنفیذي

مستقل

مساھمة مغلقةبصفتھ الشخصیة

مساھمة مغلقة

مساھمة مغلقة

ممثل عن شخصیة اعتباریة

بصفتھ الشخصیة

ادارة األعمال ، مالیة 

جامعة میزوري للعلوم و التكنلوجیا

جامعة دركر لإلدارة

شركة مشیرة السعودیة - المدیر التنفیذي - مالك  ادارة تنفیذیة - استثمار - تحلیل البیانات المالیة -2014

وضع استراتیجیات النمو والتطویر

عضواللجنة 
التنفیذیة

عضو لجنة 
المراجعة

عضو لجنة
المراجعة

مستمر

1985/7/30

اإلسمنت شركة مساھمة مدرجةبصفتھ الشخصیةشركة إسمنت حائل                عضو لجنةمستقل
المراجعات



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 ل شيخآعبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا   االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 ـ ه1390/ 29/05

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 مريكية امعة األالج م 1999 التمويل والتسويق ماجستير إدارة أعمال  1

ويل الدولي ماجستير التم  2 ل والتسويق الدولي التموي    ية الجامعة األمريك م 1999 

 جامعة الملك سعود  م 1993 هندسة كيمائية  كالوريوس علوم ب 3

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
اآلن   –م 0212  طيف الدوائية(الرئيس التنفيذي ) المدير العام )شركة أطياف الطب( + ال 

م 2120  –م 2015  ن أند جينسون( جينسوشركة   )المدير العام  

م 5120  –م 2008  )شركة باناجه( ام المدير الع  

م 2004  –م 2002  مدير منطقة مبيعات ومدير األعمال )شركة ميرك ودوم(  

 ه( اؤ رك وشرك العمالء )شركة ميتسويق كبار ب مندو  م 2002  –م 2001

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

 همة مغلقة مسا  بصفته الشخصية  تنفيذي  صناعة األدوية  يف الدوائية شركة الط 1

2       

3       

4       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالعزيز المنصورمحمد عبدهللا  االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 م 1965/ 25/01

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

سة صناعة نده بكالوريوس  1  بترول والمعادن معة الملك فهد لل جا م 1998 

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
اآلن   – م2018  دارية نيوهورايزن لالستشارات اإلدير عام م 

م 2017  –م 0162  شاندي  التنفيذي شركة كوبر الرئيس 

م 2016  –م 1968  السعودية )تطوير العمليات، الهندسة، االستشارات التنظيمية(  أرامكو 

  

  

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

التنفيذية +   بصفته الشخصية  مستقل  تشغيل المطارات  شركة مطارات الدمام  1

 يحات والمكافآت الترش

 مغلقة مساهمة 

2       

3       

4       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 هاني علي ناصر البخيتان االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 م 1981/ 23/02

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 UCMO – أمريكا م 2011 محاسبة  ماجستير  1

سبة امح بكالوريوس  2  UCMO– أمريكا م 2009 

  الزمالة االمريكية  3

 القانونيين   للمحاسبين

 AICPA – CPA – أمريكا م 2021 محاسبة 

 MLS Inter. College م 2003 تسويق  دبلوم  4

 أمريكا  –العامة   اإلدارةهد عم م 2002 مبيعات  دبلوم  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
اآلن   – م2120  الصقر للتأمين التعاوني شركة  –المدير المالي   

م 2020  –م 2013  والمجموعة االمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ميتاليف   –ة  الخزيناالستثمارات و 

م 2013  وفاء للتأمين التعاوني ركة ش  –التقارير المالية انية والميز 

  

  

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

1       

2       

3       

4       



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

 االسم 
 الرباعي 

 

  تاريخ الميالد  الجنسية

 ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل  م

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

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

 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       

5       
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  

 

للعضو املرشح . البيانات الشخصية 1  

 االسم الرباعي  عبداإلله بن عبدهللا بن سعد الصعب

م 07-09-1984 سعودي   تاريخ امليالد    الجنسية  

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة 

أستراليا  - جامعة نيوكاسل   1 ماجستير   مالية تطبيقية  2009 

الرياض  - جامعة امللك سعود   2 بكالوريوس  محاسبة 2006 

. الخبرات العملية للعضو املرشح 3  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

شركة االمارات دبي الوطني كابيتال السعودية   –رئيس االستثمارات العقارية  حتى االن  -2021يناير    

شركة ميفك كابيتال    –مدير صناديق أول  2020ديسمبر  – 2017يوليو    

شركة سويكورب  – مدير محافظ  2017يونيو -2015يناير    

شركة االنماء لالستثمار   –مدير صناديق عقارية  2015يناير   -2014مايو    

شركة املستثمر لألوراق املالية  –مدير صناديق عقارية  2014ابريل  – 2010مارس    

ا الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منه. العضوية 4  

الشكل القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

  صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 شركة منصة تستاهل لتقنية املعلومات تقنية معلومات  مستقل  شخصية لجنة املراجعة  مساهمة مقفلة

 



 

 

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 

       
 



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

 االسم 
 الرباعي 

 

  تاريخ الميالد  الجنسية

 ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل  م

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

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

 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       

5       

 

mohsen
Typewriter
فيصل عبدالله محمد القحطاني

mohsen
Typewriter
سعودي

mohsen
Typewriter
1410/10/26

mohsen
Typewriter
بكالوريوس إدارة أعمال 

mohsen
Typewriter
إدارة أعمال

mohsen
Typewriter
2014

mohsen
Typewriter
جامعة الامير محمد بن فهد

mohsen
Typewriter
2017- 2018

mohsen
Typewriter
    2017- 2015

mohsen
Typewriter
مصرف الأنماء ـ مدير العلاقات المصرفية

mohsen
Typewriter
KPMG  المالية العامة

mohsen
Typewriter
وليد عامر عبدالرحمن الرميح

mohsen
Typewriter
شركة اسيار للخدمات اللوجستية

mohsen
Typewriter
خدمات لوجستية

mohsen
Typewriter
تنفيذي

mohsen
Typewriter
بصفته الشخصية

mohsen
Typewriter
نادي الاتفاق السعودي

mohsen
Typewriter
نادي رياضي

mohsen
Typewriter
   غير تنفيذي

mohsen
Typewriter
بصفته الشخصية

mohsen
Typewriter
مؤسسة عامر الرميح الخيرية

mohsen
Typewriter
مؤسسة خيرية

mohsen
Typewriter
تنفيذي

mohsen
Typewriter
بصفته الشخصية

mohsen
Typewriter
مجموعة الرميح للإستثمار الصناعي

mohsen
Typewriter
الاستثمار الصناعي

mohsen
Typewriter
تنفيذي

mohsen
Typewriter
بصفته الشخصية

mohsen
Typewriter
-------

mohsen
Typewriter
-------

mohsen
Typewriter
-------

mohsen
Typewriter
-------

mohsen
Typewriter
-------

mohsen
Typewriter
بصفته الشخصية

mohsen
Typewriter
تنفيذي

mohsen
Typewriter
جمعية خيرية

mohsen
Typewriter
بنك الغذاء السعودي (إطعام)

mohsen
Typewriter
ذ.م.م

mohsen
Typewriter
ذ.م.م

mohsen
Typewriter
جهة خيرية

mohsen
Typewriter
جهة خيرية

mohsen
Typewriter
نشاط خدمي



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

 االسم 
 الرباعي 

 

  تاريخ الميالد  الجنسية

 ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل  م

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

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

 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       

5       
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سعودي
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بكالوريوس 	
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Typewritten Text
تسويق
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1988
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Typewritten Text
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

hp
Typewritten Text
ماجستير إدارة (MBA)
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Typewritten Text
إدارة صناعية
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Typewritten Text
1990
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Typewritten Text
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

hp
Typewritten Text
2021-2015

hp
Typewritten Text
مؤسس وعضو مجلس إدارة  بشركة المخابز السعودية
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2015-2013
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Typewritten Text
تطوير مجمع سكني للعمال بسعة 8500 عامل في المدينة الصناعية في جده ويحتوي على مرافق ترفيهيا وتموين وغسيل ملابس وخدمات أمنية وتم بيع المشروع في طرح خاص عام 2015

hp
Typewritten Text
2013-2008
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Typewritten Text
إدارة عمليات استراتيجية ومشاريع استثمارية جديدة
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Typewritten Text
2008-2000
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2000-1996

hp
Typewritten Text
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hp
Typewritten Text
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التنفيذية
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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

 االسم 
 الرباعي 

 

  تاريخ الميالد  الجنسية

 ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل  م

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

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

 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       

5       

 

أحمد عبدالله عبدالعزيز عبدالله الخيال

17/10/1409الموافق22/5/1989سعودي

جامعة بورتلند الحكومية2012ديسمبرمحاسبةبكالوريوس

البنوك, الخزينة واإلستثمار2013-2014

البتروكيماويات, اإلدارة التنفيذيةاألن-2014

مساهمة مدرجةلجنة اإلستثماربصفته الشخصيةمستقلالرعاية الصحيةشركة أيان لإلستثمار



 
 

 

    
 

 جابر علي الفيفيبن عبدهللا 

    

سم الرياعي اإل  

 

1/7/1380 

 

تاريخ   

 الميالد

   

 سعودي 

 

 
 

 

     
 

ى      لحصول عل ا ريخ  ا ت
مؤهل  ل  ا

 

 التخصص 
 

 المؤهل 
 

 

زعبدالعزي جامعة الملك  محاسبة 1985  البكالوريوس    

 

 

 (IIA) األمريكي معهد املراجعين الداخليين 
 

2000 
 

 ( CIA) شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية المراجعة 
 

 

 

 ( CFE) االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001 ( ACFE) معهد كاشفي االحتيال األمريكي 
 

 

 

 ( CRMA) الزمالة في تقييم إدارة املخاطرشهادة  المخاطر  22010 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي )
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخه ار حتى ت –م 2018/ 10/ 01 املراجعة والحوكمة واملخاطر  في  مستشار مستقل

 م  2018/ 12/ 31–م2016/ 01/ 01 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  – رئيس لجنة املراجعة 

 م 2017/ 07/ 31 –م2015/ 08/ 01  واملتابعةمستشار معالي وزير الصحة في املراجعة 

   أرامكو السعودية:

 (  م 2015يوليو  –م  2015مايو  ) –باإلنابةاملشارك العام  دققامل  ✓

 م( 2015/ 04/ 30 –م  2013/ 01/01) –الخاصة  تدقيقاتال مدير  ✓

والبتروكيماويات  املشتركة مع شركات النفط  عمال  األ ع و املشاري التسويق و   -  األعمال الدوليةمدير مراجعة   ✓

إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة   وأوروبا وشرق آسيا  وأمريكاالعاملية في اململكة العربية السعودية  

   (م 2012/ 12/ 31 -م  2008/ 01/ 01) –ألرامكو السعودية 

  -   سويق أعمال التكرير والت إدارة مراجعة    - أعمال اإلنتاج والحفر  إدارة مراجعة    –  مدير املراجعة الداخلية ✓

 (م 2007/ 12/ 31 -م 2003/ 01/ 01) -اإلدارية وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون 

 م2015/ 07/ 31 – م2003/ 01/ 01

الداخلية   املالية واملراجعة  في مجاالت  والتسويق    -السعودية  أرامكو    –تدرج وظيفي  للتكرير  السعودية  الشركة 

 )بترومين(  املؤسسة العامة للبترول واملعادن –)سمارك( 

 م 2002/ 12/ 31-م1985 / 09/06

 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل القانوني  

 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  ' عضوية اللجان 

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

العضوية صفة   
)تنفيذي، غير   

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  

 

 

ساهمة م  

 

 مجلس اإلدارة   •

 لجنة المراجعة  •

لجنة الترشيحات   •

 مكافآت وال

 

 

صفة شخصية ب  

 

 

 
 
 

ستقل م  
 

 

 

طاقة ال  

  

 

رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة   

 

 

1 



 

 

 مساهمة 

 

 مجلس اإلدارة   •

 لجنة المراجعة  •

لجنة الترشيحات   •

 والمكافآت 

 

 

 بصفة شخصية 

 
 
 

 مستقل 

 

 

 المواد األساسية 

 

 

 شركة نماء للبتروكيماويات 

 

 

 

 

2 

 

 

ساهمة م  
 

 المراجعة لجنة  •

 

صفة شخصية ب  
 

ستقل م  
 

 
 

 تجارة التجزئة 

 

 

ركة أسواق العثيم ش  

 

 

3 

 

غلقة م  

 

 والمخاطر   المراجعة •
 

صفة شخصية ب  
 

ستقل م  
 

ستثمار ا  

 

لالستثمار ركة العثيم  ش  
 

4 

 

كومية ح  
 

 لمراجعة والمخاطر ا •

 

الشخصية  هصفب  

 

 

 
ستقل م  

 

 

إلحصاء ا  

 

لهيئة العامة لإلحصاء ا  

 

 

5 

 
 

كومية ح  
 

 ات والمكافآت ترشيح ال •
 

الشخصية  ةصفب  
 

 

 
ير تنفيذي غ  

 

 

لصحي ا  

 

الصحي  جمع الشرقيةت  
 

6 

 

 مغلقة 
 

 لجنة المراجعة  •
 

 بصفة شخصية 

 

 

 مستقل 
 

 العقار 

 

 شركة تنامي العربية 
 

7 

 
 

 حكومية 

 

 لجنة المراجعة  •

 

 بصفة شخصية 
 

 

 مستقل 

 

ماعية تخدمات اج  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير  

 الربحي 

8 

 



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 في المطلقمحمد شبيب شا االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 م 2001/ 11/02

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 وزارة التعليم  م 2017 علمي  الثانوية العامة  1

2     

3     

4     

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 الخبرة مجاالت  الفترة 
  

  

  

  

  

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

1       

2       

3       

4       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 حمد حسين الجاسمإبراهيم أ االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 م 1965/ 25/10

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

آداب   بكالوريوس 1 نجليزية لغة إ   جامعة الملك سعود  م 1990 

البشرية الموارد  –رة أعمال إدا ماجستير إدارة أعمال  2  جامعة لندن  م 2007 

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
م 2018  –م 2016  لأللمونيوم معادن  شركة  –للمشتريات وسالسل اإلمداد نائب الرئيس   

م 2015  –م 2011  معادن لأللمنيوم شركة  –ئب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة نا 

م 2011  –م 2007  معادن للفوسفاتشركة  –مدير عام الموارد البشرية والخدمات اإلدارية  

م 2018  –م 2014  معادن للبنية التحتية ء في شركة مدرا جلس عضو م 

 التحتيةمدير عام شركة معادن للبنية   م 2018  –م 2014

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

1       

2       

3       

4       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عادل طاهر عبدهللا المجحد االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 ـ ه1381/ 01/07

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

معي جا 1  والمعادن بترول  ملك فهد لل جامعة ال م 1986 إدارة صناعية  

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
م 1993  –م 1986  إنتاج منسق  –الشركة الشرقية للبتروكيماويات )سابك(  

م 2003  –م 1993  عام مدير   –ية منتجات البالستيكلشركة العثمان ل 

م 2004  –م 2003  س الشركة رئي نائب   –شركة ضماد للمنتجات الطبية  

م 2010  –م 2003  عام مدير   –مل دى شركات مجموعة الزاإح ة يوني كارد شرك 

 نائب األمين العام بغرفة األحساء  م 2013  م2010

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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 

الشخصية،  )بصفته 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان 

الشكل 

القانوني  

 للشركة

1       

2       

3       

4       



 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 جيد طاهر علي البحرانيعبدالم االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 م 1983/ 31/08

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 جامعة شرقي متشقن  م 2010 إدارة مالية  ماجستير إدارة أعمال  1

ريوس آداب وبكال  2 زية لغة إنجلي    الية مونتانا جامعة و  م 2006 

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
اآلن   –م 2017  الفرنسي كابيتال السعودي   –إدارة المصرفية االستثمارية  

م 2017  –م 2013  سويكورب   –إدارة المصرفية االستثمارية  

م 2013  –م 2011  ة الدخيل المالية عمجمو –مصرفية االستثمارية إدارة ال 

  

  

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

1       

2       

3       

4       
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يرسودلا كرابم میھاربا ةماسا

١٩٧٤/٤/٢٥يدوعس

 بوساحلا تاكبش ،ةیئابرھكلا ةسدنھلاریتسجام 

 ١٩٩٨ ربمسید 
اینروفیلاك بونج ةعماج 
دوعس كلملا ةعماج  تالاصتا ،ةیئابرھكلا ةسدنھلا 

 ٢٠٠١ ویام 
سویرولاكب 

)ةلماكتملا تالاصتالا ةكرش( مالس ،يذیفنتلا سیئرلا نالا - ٢٠٢٠ سرام 

٢٠٢٠ ریانی - ٢٠١٧ ویام 

٢٠١٧ ویام - ٢٠١٣ ویام 

 تامولعملا ةینقتو تالاصتالا ةرازو ،ةیتحتلا ةینبلا ریوطتل ماعلا فرشملاو ریزولا راشتسم 

)VMware( .ریو.ما.يف ةكرش ،لامعالا لولح يذیفنت 

)Solyton Consulting( نوتیلوس ،يسیئرلاو راشتسملاو سسؤملا  ٢٠١٣ ویام - ٢٠١٢ ربمفون 

)Cisco Systems( زمتسیس وكسیس ةكرش ،لامعا ریوطت ریدم ؛يراشتسا سدنھم ٢٠١٢ ربمفون - ٢٠٠٥ ویلوی 







 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالهادي معيض ضافر القحطاني االسم الرباعي 

 الجنسية 
 

 سعودي 

 

 

 تاريخ الميالد 

 

 هـ 1405/ 17/02

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 جامعة القصيم  م 2012 طب وجراحة  بكالوريوس  1

مستشفيات إدارة ال ماجستير  2  الجامعة السعودية  م 2019 

 الهيئة السعودية للتخصصات  م 2016 الطب الباطني  البورد السعودي  3

 المجلس العربي للتخصصات  م 2018 الباطني الطب  البورد العربي  4

 الهيئة السعودية للتخصصات  م 2019 ية المناعة الحساس الزمالة السعودية  5

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
م 2019  –م 0122  العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض  

اآلن   –م 2019  يز الطبية بالحرس الوطني العمل في مدينة الملك عبدالعز 

اآلن   –م 2020  ل التطوير وجودة الرعاية الصحية في مجا  عديد من اللجان  سترأ 

اآلن   –م 2020  حيةالص الكفاءاتفي استقطاب  خبرة 

 خبرة في رفع مستوى الرعاية الصحية وبأقل األسعار  اآلن   –م 2020

  

  

او أي شركة أخرى أياً  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية 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

1       

2       

3       

4       
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