




 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  .1

 روبريتو جوزيه فاريال غاليندو  االسم الرابعي
 19/10/1981 اتريخ امليالد  كولومب  اجلنسية  
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  .2

 املاحنة اسم اجلهة  املؤهل اتريخ احلصول على  التخصص  املؤهل م
 جامعة خافرياين  2004 هندسة  هندسة صناعية  1
 الصناعي  التنظيم مدرسة 2007 إدارة املوارد البشرية  موارد بشرية  ماجستري 2

 كلية اانلدي لألعمال  2014 القيادة  برانمج مهارات القيادة     3  
برانمج تنمية مهارات     4  

 القيادة االسرتاتيجية 
 كلية أي إم دي لألعمال 2018 االسرتاتيجية القيادة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح   .3

 جماالت اخلربة  الفرتة      
 كولومبيا   -تيناريس  – اآلنديزمنطقة  –املدير العام للموارد البشرية  حىت اآلن – 2018
 املكسيك - بنك األسهم –املدير العام للموارد البشرية  2018 – 2015
 البريو  –كيمبرييل كالرك   –مدير املوارد البشرية يف املنطقة  2015 – 2013
 الوالايت املتحدة األمريكية  –كيمبرييل كالرك   –املدير العام للموارد البشرية  2013 – 2012
 كولومبيا    –كيمبرييل كالرك   –مدير املوارد البشرية  2012 – 2008
 كولومبيا   -فيليب موريس  –عمال مدير عالقات ال 2008 – 2007
 كولومبيا   – إي دي إس –املوارد البشرية  خمتصنيكبري  2007 – 2006
 كولومبيا   –أفالنكا  –حملل خبري للموارد البشرية  2006 – 2003
 مسامهة )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  ة احلالية يف جملس إدارات شرك تالعضواي .4

صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
)تنفيذي، غري 

تنفيذي،  
 مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانوين   عضوية اللجان 
 للشركة 

توربو  شركة تيناريس  1
 احملدودة كاريب

شركة ذات   ال يوجد بصفته الشخصية  غري تنفيذي صناعي 
 مسؤولية حمدودة

       
       

 





 
 

  

 يبیتعلا دعاسم ھیطع حالص
 

 

١٩٦٧ ریاربف ١٠   
 

يدوعس     

  

 
 

 
 

 
 

  
 

اكیرما - امابالا ةعماج ھیعانص هرادا ١٩٩٢  سویرولاكب   1  

نداعملاو لورتبلل دھف كلملا ةعماج ھیذیفنت هرادا ٢٠٠٤  ریتسجام    

GCC BDI ٢٠٢٢ سطسغأ عقوتم هرادا سلجم  دامتعا    

  
 

  
 

 

لیبجلا - ھصصختملا لامعالل جیلخلا – يذیفنتلا سیئرلا  ٢٠٢١ - ٢٠١٩ 

ربخلا - يعانصلا رامثتسالل جیلخلا ربع – يذیفنتلا ریدملا  ٢٠١٩ - ٢٠١٣  

مامدلا - ھعانصلل لبقتسملا بیبانا – سیئرلا بئان  ٢٠١٣ - ٢٠٠٥  

ربخلا – ھیعانصلا تامدخلل قلطملا – ماعلا ریدملا  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤  

مامدلا - جاجزلل لمازلا – ماعلا ریملا  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠  

مامدلا - باوبألا ةینقتل امرود – ماعلا ریدملا  ٢٠٠٠ - ١٩٩٨  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

ھقلغم ھمھاسم دجوی ال  ھیرابتعا ھھج لثمم  يذیفنت وضع  هراجتو ھعانص  يعانصلا رامثتسالل جیلخلا ربع   
 

 

ھقلغم ھمھاسم ھیذیفنتلا  ھیرابتعا ھھج لثمم  يذیفنت وضع  ھعانص  ھصصختملا لامعالل جیلخلا   
 

 
  

    
 

 
       

 
       

 

 



 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  .1

 أكرب أمحد سلمان  االسم الرابعي
 م 09/07/1959 اتريخ امليالد  ابكستان  اجلنسية  
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  .2

 اسم اجلهة املاحنة  املؤهل اتريخ احلصول على  التخصص  املؤهل م
 جامعة ميدلسيكس  1978 حماسبة  شهادة يف احملاسبة  1
 مهد احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز 1983 والتدقيق املال  اسبةاحمل حماسب قانون  2

 معهد احملاسبني القانونيني يف ابكستان  2004 احملاسبة والتدقيق املال  حماسب قانون     3  
 احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلزمهد  2007 متويل الشركات  الشركات متويل مؤهل    4  

 جامعة الهور 2014 حوكمة الشركات مدير معتمد  5
 اخلربات العملية للعضو املرشح   .3

 جماالت اخلربة  الفرتة      
 لندن، اململكة املتحدة. حماسب خبري  –كالينغهام كرين، احملاسبني القانونيني  1983 - 1978
اململكة املتحدة، جزر القناة، البحرين والسعودية. مدقق مال خبري  –برايس واترهاوس كوبرز وشركات سابقة، حماسبني قانونيني  2004 – 1983

 شريكو 
 اإلقليمي  العام املديراالمارات العربية املتحدة وقطر.  –أنسبتاشر الشرق األوسط، بنك خاص   2006 – 2004
 البحرين. شريك خبري ومدير – اخلاصة امللكية صندوق مديرمنارة إكويت ابرتنرز والكيان السابق،  2010 – 2006
 االستثمار كابيتال، الرايض. عضو يف جلنة املراجعة  2018 – 2012
 السعودية، الرايض. عضو جلنة املراجعة  ميدجلف 2016 – 2015
 الشركة السعودية ألانبيب الصلب، الدمام، عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املكافآت والرتشيحات حىت اآلن – 2019
 شركة ساب تكافل، الرايض، عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعة  حىت اآلن – 2018
 ، عضو يف جلنة املراجعة/ جلنة املخاطر/ عضو جملس اإلدارة  ضللتمويل، الرايشركة ينال  حىت اآلن – 2016
 شركة بنك الربكة احملدودة، ابكستان، عضو جملس اإلدارة/ رئيس جلنة املخاطر/ عضو جلنة املراجعة  2021 – 2011
 بنك التجارة واالعتماد الدول، مصفي   حىت اآلن – 1991
 مسامهة )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:  ة احلالية يف جملس إدارات شرك تالعضواي .4

صفة العضوية   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
)تنفيذي، غري 

تنفيذي،  
 مستقل( 

)بصفته  طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانون   عضوية اللجان 
 للشركة 



عضو جملس   بصفته الشخصية  مستقل شركة مالية  شركة ينال للتمويل  1
اإلدارة، عضو 
جلنة املراجعة 
وعضو جلنة 

 املخاطر 

شركة مسامهة  
 مقفلة 

توليت بريبون البحرين   2
 و.ل.ل

ممثل عن شخصية  تنفيذيغري  شرطة وساطة 
 اعتبارية 

عضو جملس  
 اإلدارة

شركة ذات  
 مسؤولية حمدودة

عضو جملس   بصفته الشخصية  مستقل  شركة أتمني  شركة ساب تكافل  3
اإلدارة، رئيس  

 جلنة املراجعة 

 شركة مسامهة 

 



 

 

 
 

 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

 ن والمعاد 
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 

  



 
 

 

    
 

 جابر علي الفيفيبن عبدهللا 

    

سم الرياعي اإل  

 

1/7/1380 

 

تاريخ  

 الميالد

   

 سعودي

 

 
 

 

     
 

ى     الحصول عل ريخ  ا ت
مؤهل ل ا  

 

 التخصص
 

 المؤهل
 

 

زعبدالعزيجامعة الملك  محاسبة 1985   البكالوريوس 

 

 

 معهد المراجعين الداخليين األمريكي

(IIA) 

 

2000 
 

 شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية المراجعة

(CIA) 
 

 

 

 معهد كاشفي االحتيال األمريكي

(ACFE) 

 االحتيالوشهادة الزمالة المهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001

(CFE) 
 

 

 

معهد المراجعين الداخليين األمريكي 

(IIA) 

 إدارة المخاطرشهادة الزمالة في تقييم  المخاطر 22010

(CRMA) 
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخهارحتى ت –م 01/10/2018 المراجعة والحوكمة والمخاطر في  مستشار مستقل

–م01/01/2016 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين – رئيس لجنة المراجعة

 م 31/12/2018

 –م01/08/2015  والمتابعةمستشار معالي وزير الصحة في المراجعة 

 م 31/07/2017

  أرامكو السعودية:

 ( م 2015يوليو  –م  2015مايو ) –باإلنابةالمشارك العام  دققالم 

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

  المشتركة مع شركات النفط عمال األع والمشاريالتسويق و - األعمال الدوليةمدير مراجعة

إضافة إلى  وأوروبا وشرق آسيا وأمريكاالعالمية في المملكة العربية السعودية والبتروكيماويات 

  (م 31/12/2012 -م  01/01/2008) –مراجعة أعمال الشركات التابعة ألرامكو السعودية 

 أعمال التكرير إدارة مراجعة  -أعمال اإلنتاج والحفر إدارة مراجعة  – مدير المراجعة الداخلية

 -م 01/01/2003) -اإلدارية وخدمات األعمال المالية وإدارة مراجعة الشؤون  - سويقوالت

 (م 31/12/2007

 – م01/01/2003

 م31/07/2015

الشركة السعودية للتكرير  -أرامكو السعودية  –تدرج وظيفي في مجاالت المالية والمراجعة الداخلية 

 )بترومين( المؤسسة العامة للبترول والمعادن –والتسويق )سمارك( 

 /12 /31-م1985 / 09/06

 م 2002
 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل القانوني 

 للشركة

طبيعة العضوية )بصفته ' عضوية اللجان

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة 

 

 

ساهمةم  

 

  مجلس اإلدارة 

 لجنة المراجعة 

  الترشيحات لجنة

 مكافآتوال

 

 

صفة شخصيةب  

 

 

 
 
 

ستقلم  
 

 

 

طاقةال  

  

 

رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة   

 

 

1 



 

 

 مساهمة

 

  مجلس اإلدارة 

 لجنة المراجعة 

  لجنة الترشيحات

 والمكافآت

 

 

 بصفة شخصية

 
 
 

 مستقل

 

 

 المواد األساسية

 

 

 شركة نماء للبتروكيماويات

 

 

 

 

2 

 

 

ساهمةم  
 

  المراجعةلجنة 

 

صفة شخصيةب  
 

ستقلم  
 

 
 

 تجارة التجزئة

 

 

ركة أسواق العثيمش  

 

 

3 

 

غلقةم  

 

 والمخاطر المراجعة 
 

صفة شخصيةب  
 

ستقلم  
 

ستثمارا  

 

لالستثمارركة العثيم ش  
 

4 

 

كوميةح  
 

 لمراجعة والمخاطرا 

 

الشخصية هصفب  

 

 

 
ستقلم  

 

 

إلحصاءا  

 

لهيئة العامة لإلحصاءا  

 

 

5 

 
 

كوميةح  
 

 والمكافآتات ترشيحال 
 

الشخصية ةصفب  
 

 

 
ير تنفيذيغ  

 

 

لصحيا  

 

الصحي جمع الشرقيةت  
 

6 

 

 مغلقة
 

 لجنة المراجعة 
 

 بصفة شخصية

 

 

 مستقل
 

 العقار

 

 شركة تنامي العربية
 

7 

 
 

 حكومية

 

 لجنة المراجعة 

 

 بصفة شخصية
 

 

 مستقل

 

ماعيةتخدمات اج  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 الربحي

8 

 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

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

 الجنسية سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه٢٢/٨/١٣٨٨

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 PhD 1        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية  2005

 ، امريكاجامعة 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

 ، امريكاوالية كولورادو الحكومية جامعة
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 

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع 2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكاجامعة 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 

تدريب محلية و  مؤتمرات و مراكز  
 عالمية 

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و  ١٥٠اكير من 
 
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
لمدة  ٢٠٢١يوليو  ١٦

غي  ثالث سنوات) 
 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

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

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

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

  بثول مسؤول  
وع إسكان الحرس الوطن   بليون ٢مشر

  وع مركز أرامكو امسؤول   جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية لمشر
 
 مليون ٥٠٠متقدم لألبحاث و التطوير ف

  التحكم البين   و السالمة و المعلوماتإدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و 

 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. 

١/١/٢٠٠٩-
١/١١/٢٠٢٠ 

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 

١/٧/٢٠٠٦- 
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

، 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 

٢٠/١٠/١٩٩٠- 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 

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

١٠-٢٠- ١/٥/١٩٩٠-
١٩٩٠ 

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 -١/٩/٢٠٢٠

  تاري    خ المعهد من ئللمهندسي   الكيمياعضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  
 
 مريكاسنة 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 -١/٨/٢٠١٨

  منطقة الخليجئالكيميامتعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   إدارية 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 / ١/٧

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

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

 االن -١/٧/٢٠١٨

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

١/٧/٢٠١٦- 
١/٧/٢٠١٨ 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية 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(

 العضويةصفة 
 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 

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                      التوقيع: 
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 ( 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 

       
 



 
 

 

 
البيانات الشخصية للعضو للمرشح ( أ أ  

اإلسم   فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني 
 الرباعي 

 1965أكتوبر  25هـ الموافق 1385رجب  1 
 

 

  سعودي  
 

حالمؤهالت العلمية للعضو المرش ( ب   

 

 
 

 م المؤهل  التخصص  

 1 .1 ماجستير    إدارة أعمال تنفيذي   م 2007يونيه  16  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 2 .2 بكالوريوس    إدارة صناعية    م  1990يونيه  17  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

التحليل    تحليل مالي ومحاسبة   1992يوليه  22  بنك تشيس مانهاتن نيويورك  في  متقدمة  دورة 
 المالي

3. 3 

 4 .4 ين نفيذي للت دوره   إدارة المنظمة في البيئة المظطربه   م 2020ما يو    فرنسا  - معهد انسياد  

 القيادة دورة في  مستقبل مستدام  وإدارة قيادة م 2021ير ينا  جامعة ستانفورد    
5.  

 دورة مكثفة في التحليل المالي   تحليل مالي   م 1994  بنك تشيس لندن المملكة المتحده   
6. 5 

المشاريع   إدارة المشاريع  م 2007نوفمبر   26-25   أبو ظبي –ماركوس ايفانز   إدارة  في  دورة 
 للمدراء

7.  

المشاريع   إدارة المشاريع  م 2009اكتوبر   26-24  الرياض  - إمكانات   إدارة  في  دورة 
 لإلدارة العليا

8.  

 دورة في إدارة األداء    إدارة األداء   م 2005يونيه  14-13  الرياض  - ميريك   
9.  

 في االتصال الدياناميكية  دور  القيادة التحفيزيه   م 2007أيام مارس  7  مركز لندن للتميز الشخصي  
10.  

الخبرات العملية للعض المرشح ( ج    
 

  
 مالك ومدير    وحتى تاريخه  2022مارس   1مكتب مسار التنفيذيين للتوظيف منذ 

 الرئيس التنفيذي    )شركة مدرجة(   2021ديسمبر  2حتى  2019ديسمبر 3شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك( منذ  

 ملدير العام املالك وا  م . 2019وحتى مارس  2015ومن يناير  2012م وحتى مايو  2009من يوينة   مكتب روابط األعمال لالستشارات االقتصادية 

شركة املنتجات الفوالذية املحدودة بالرياض املتخصصة لبيع القضبان الحديدية وتشكيل الحديد وانتاج الشبك امللحوم  يونية   

   2014ديسمبر -2013

 مدير عام 

 2009مايو  - 2007شركة أكواباور للتنمية بالرياض )املهيدب وأبو نيان( أكتوبر  

 

 نائب الرئيس للتصنيع 

 م 2007أبريل    -م  2006مصنع العبوات املعدنية التابع للوطنية للصناعة  مايو  

 
, 

 رئيس مصنع 

 2006مايو    -2001شركة العليان العربية للتغليف بالجبيل الصناعية )مجموعة العليان املالية( يناير  

 

 مدير عام  

 2000إ يوليه  -1997لعائلة الراجحي والزامل يناير شركة الخليج لصناعات التغليف املحدودة بالدمام التابعة  

 

 مدير عام  

 ( 1996الى فبراير  1995شركة املالبس العسكرية بالرياض )من فبراير 

 

 مساعد مدير مصنع 



 1995يناير   -1990صندوق التنمية الصناعية بالرياض أغسطس  

 

 محلل مالي  

مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلهاد( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات   

القانوني أو اللجان المنبثقة منها:    

 
 الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
صفة العضوية   
)تنفيذي ، غير تنفيذي  
 ، مستقل( 

 
 
 
النشاط  
 الرئيسي

 

 

 
 

 
 
 

 م

 1 .1 مصنع بالسكو    منتجات بالستيكية  مستقل   شخصية   لجنة تنفيذية  مسئولية محدودة  

      
2. 2

' 
      

3. 3 

      4. 4 
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 ( السيرة الذاتية1)رقم نموذج 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر  االسم الرباعي

 ١\ ٧\ ١٣٧٩ه  تاريخ الميالد سعودي  الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص المؤهل  م

 عال  دبلوم  1
التسويق للدول 

م١٩٨٥ الصناعية  

اثكاليد  جامعه ستر
 اسكتلندا

م١٩٨٢ اداره التسويق علوم  س بكالوريو  2 اكيوز امريكا    جامعه ستر

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة  الفترة

م حتى االن ٢٠١٨  التعاوني  شركه االتحاد للتامين  –عضو مجلس اداره مستقل   

حتى االن   ٢٠١٦  مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات  –الرئيس التنفيذي   

م ٢٠١٥  –م  ٢٠١٠  السعودي  الصناعية  التنميةصندوق    – وتسويقاداره   

م  ٢٠١٠ –م ١٩٨٤ اف    السعودي  الصناعية التنميةصندوق  – واستشارات اشر

  

  

  

  

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

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م
تنفيذي، غير  العضوية )صفة 

 تنفيذي،مستقل (

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل عن   الشخصية،

 اعتبارية( شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة

 مستقل  التامير   االتحاد للتامير   1
الشخصيةبصفته    

المراجعة و  
شيحات و   التر
كه مساهمه   المكافآت   شر

2  
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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 



 ) السیرة الذاتیة1نموذج رقم (
 

 البيا�ت الشخصية للعضو املرشح .1

 رعد بن غيث غازي الربكايت االسم الرابعي
 1972مارس  13 اتريخ امليالد سعودي اجلنسية 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 اسم اجلهة املاحنة املؤهلاتريخ احلصول على  التخصص املؤهل م
جامعة امللك سعود، الر�ض اململكة  1997 النظم الصناعيةهندسة  سبكالوريو  

 العربية السعودية
 للعضو املرشح  العمليةاخلربات  .3

 جماالت اخلربة  الفرتة     
حىت  -2018نوفمرب 

 اترخيه
 املركز السعودي للشراكات االسرتاتيجية الدولية –�ئب الرئيس األعلى 

أكتوبر  – 2015مارس 
2018 

 البنك السعودي لالستثمار –إعادة اهليكلة املالية  –مدير عام مساعد 

مارس  – 2010مارس 
2015 

 شركة تلول للمقاوالت –مدير عام 

فرباير  – 2005مارس 
2010 

 البنك السعودي الفرنسي –مدير عام مساعد أعلى 

 مسامهة (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: ةإدارات شركاحلالية يف جملس  تالعضو� .4

صفة العضوية  النشاط الرئيس اسم الشركة م
(تنفيذي، غري 

تنفيذي، 
 مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية)

الشكل القانوين  عضوية اللجان
 للشركة 

شركة املتوسط واخلليج  1
 للتأمني وإعادة التأمني

 مسامهة عامة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية مستقل أتمني

شركة تقانة اهلضاب  2
 لالستثمار

جلنة الرتشيحات  بصفته الشخصية مستقل مراكز ر�ضية
 آتواملكاف

 مسامهة مغلقة

3       
 



 

 
 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

  م.  االسم الرباعي
 رعد نارص سعد القحطان 

 الجنسية
 م 1977/  07/  14  تاريخ الميالد سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 الملك سعود جامعة م 2000 هندسة كهربائية بكالوريوس 1

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
   2003اىل عام   2000من عام  

  اتصاالت الحرس الوطن 
  ماركون 

كة ج   ن   ن    شر
 مهندس تصميم شبكات ف 

كة االتصاالت السعودية 2006اىل عام   2003من عام     شر
 مهندس تشغيل ف 

كة االتصاالت السعودية 2007اىل عام   2006من عام     شر
  تخطيط شبكات ف 

ف   كبير مشر

كة االتصاالت السعودية 2009اىل عام   2007من عام     شر
  التخطيط ف 

 مدير اإلجراءات والتحكم ف 

كة االتصاالت السعودية 2010اىل عام   2009من عام     شر
 مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف 

كة االتصاالت السعودية 2018اىل عام   2010من عام     شر
 مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات ف 

   لإلقليمالجوال  شبكةمدير تخطيط تنفيذ  اآلناىل عام   2018من عام  
ف  كة االتصاالت السعودية األوسط والشر   شر

 ف 

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

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 

 للشركة

 /االستثمارلجنة  بصفته الشخصية مستقل التأمير   للتأمير  وفا  1
المكافآت لجنة 

شيحات  والي 

مساهمة 
 مدرجة

2       

3       

4       

5       
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