نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

روبريتو جوزيه فاريال غاليندو

اجلنسية

كولومب

1981/10/19

اتريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

هندسة صناعية

التخصص

اسم اجلهة املاحنة

اتريخ احلصول على املؤهل

هندسة

2004

جامعة خافرياين

2

ماجستري موارد بشرية

إدارة املوارد البشرية

2007

مدرسة التنظيم الصناعي

3

برانمج مهارات القيادة

القيادة

2014

كلية اانلدي لألعمال

4

برانمج تنمية مهارات
القيادة االسرتاتيجية

القيادة االسرتاتيجية

2018

كلية أي إم دي لألعمال

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2018حىت اآلن

املدير العام للموارد البشرية – منطقة اآلنديز – تيناريس  -كولومبيا

2018 – 2015

املدير العام للموارد البشرية – بنك األسهم  -املكسيك

2015 – 2013

مدير املوارد البشرية يف املنطقة – كيمبرييل كالرك – البريو

2013 – 2012

املدير العام للموارد البشرية – كيمبرييل كالرك – الوالايت املتحدة األمريكية

2012 – 2008

مدير املوارد البشرية – كيمبرييل كالرك – كولومبيا

2008 – 2007

مدير عالقات العمال – فيليب موريس  -كولومبيا

2007 – 2006

كبري خمتصني املوارد البشرية – إي دي إس – كولومبيا

2006 – 2003

حملل خبري للموارد البشرية – أفالنكا – كولومبيا

 .4العضوايت احلالية يف جملس إدارات شركة مسامهة (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوين
للشركة

1

شركة تيناريس توربو
كاريب احملدودة

صناعي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ال يوجد

شركة ذات
مسؤولية حمدودة

ﺻ ﻼ ح ﻋ ﻄ ﯿﮫ ﻣ ﺴ ﺎﻋ ﺪ اﻟﻌ ﺘﯿﺒﻲ
ﺳ ﻌﻮ دي

1

 ١٠ﻓﺒﺮاﯾﺮ ١٩٦٧

ﺑﻜ ﺎﻟﻮ ر ﯾﻮ س

ا د ار ه ﺻ ﻨ ﺎ ﻋ ﯿ ﮫ

١٩٩٢

ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﺔ اﻻ ﺑﺎﻣ ﺎ  -اﻣ ﺮ ﯾﻜ ﺎ

ﻣ ﺎﺟ ﺴ ﺘ ﯿﺮ

ا د ار ه ﺗ ﻨﻔ ﯿ ﺬ ﯾ ﮫ

٢٠٠٤

ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﺔ اﻟﻤ ﻠﻚ ﻓﮭ ﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮ و ل و اﻟﻤ ﻌ ﺎدن

اﻋ ﺘﻤ ﺎ د

ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا د ار ه

ﻣﺘﻮﻗﻊ أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٢

GCC BDI

٢٠٢١ - ٢٠١٩

اﻟﺮ ﺋﯿ ﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ي – اﻟﺨ ﻠﯿﺞ ﻟﻼ ﻋ ﻤ ﺎ ل اﻟﻤ ﺘﺨ ﺼ ﺼ ﮫ  -اﻟﺠ ﺒﯿ ﻞ

٢٠١٩ - ٢٠١٣

اﻟﻤ ﺪ ﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ي – ﻋ ﺒﺮ اﻟﺨ ﻠﯿﺞ ﻟﻼ ﺳ ﺘﺜﻤ ﺎر اﻟﺼ ﻨ ﺎﻋ ﻲ  -اﻟﺨ ﺒﺮ

٢٠١٣ - ٢٠٠٥

ﻧ ﺎ ﺋ ﺐ اﻟﺮ ﺋ ﯿ ﺲ – ا ﻧ ﺎ ﺑ ﯿ ﺐ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻘ ﺒ ﻞ ﻟ ﻠ ﺼ ﻨ ﺎ ﻋ ﮫ  -ا ﻟ ﺪ ﻣ ﺎ م

٢٠٠٥ - ٢٠٠٤

اﻟﻤ ﺪ ﯾﺮ اﻟﻌ ﺎم – اﻟﻤ ﻄ ﻠﻖ ﻟﻠﺨ ﺪ ﻣ ﺎ ت اﻟﺼ ﻨ ﺎﻋ ﯿﮫ – اﻟﺨ ﺒﺮ

٢٠٠٤ - ٢٠٠٠

اﻟﻤ ﯿﺮ اﻟﻌ ﺎم – اﻟﺰ اﻣ ﻞ ﻟﻠﺰ ﺟ ﺎج  -اﻟﺪ ﻣ ﺎم

٢٠٠٠ - ١٩٩٨

اﻟﻤ ﺪ ﯾﺮ اﻟﻌ ﺎم – د و ر ﻣ ﺎ ﻟﺘﻘ ﻨﯿﺔ اﻷ ﺑﻮ ا ب  -اﻟﺪ ﻣ ﺎم

ﻋ ﺒﺮ اﻟﺨ ﻠﯿﺞ ﻟﻼ ﺳ ﺘﺜﻤ ﺎر اﻟﺼ ﻨ ﺎﻋ ﻲ
اﻟﺨ ﻠﯿﺞ ﻟﻼ ﻋ ﻤ ﺎ ل اﻟﻤ ﺘﺨ ﺼ ﺼ ﮫ

ﺻ ﻨ ﺎﻋ ﮫ و ﺗﺠ ﺎر ه
ﺻ ﻨ ﺎﻋ ﮫ

ﻋ ﻀ ﻮ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ي
ﻋ ﻀ ﻮ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ي

ﻣ ﻤ ﺜﻞ ﺟ ﮭ ﮫ اﻋ ﺘﺒ ﺎر ﯾﮫ
ﻣ ﻤ ﺜﻞ ﺟ ﮭ ﮫ اﻋ ﺘﺒ ﺎر ﯾﮫ

ﻻ ﯾﻮ ﺟ ﺪ
اﻟﺘﻨﻔ ﯿ ﺬ ﯾﮫ

ﻣ ﺴ ﺎھ ﻤ ﮫ ﻣ ﻐ ﻠﻘﮫ
ﻣ ﺴ ﺎھ ﻤ ﮫ ﻣ ﻐ ﻠﻘﮫ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

سلمان أمحد أكرب

اجلنسية

ابكستان

1959/07/09م

اتريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

التخصص

املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

اتريخ احلصول على املؤهل

حماسبة

1978

جامعة ميدلسيكس

1

شهادة يف احملاسبة

1983

مهد احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز

2

حماسب قانون

احملاسبة والتدقيق املال

معهد احملاسبني القانونيني يف ابكستان

3

حماسب قانون

احملاسبة والتدقيق املال

2004

4

مؤهل متويل الشركات

متويل الشركات

2007

مهد احملاسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز

5

مدير معتمد

حوكمة الشركات

2014

جامعة الهور

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1983 - 1978

كالينغهام كرين ،احملاسبني القانونيني – لندن ،اململكة املتحدة .حماسب خبري

2004 – 1983

برايس واترهاوس كوبرز وشركات سابقة ،حماسبني قانونيني – اململكة املتحدة ،جزر القناة ،البحرين والسعودية .مدقق مال خبري
وشريك

2006 – 2004

أنسبتاشر الشرق األوسط ،بنك خاص – االمارات العربية املتحدة وقطر .املدير العام اإلقليمي

2010 – 2006

منارة إكويت ابرتنرز والكيان السابق ،مدير صندوق امللكية اخلاصة – البحرين .شريك خبري ومدير

2018 – 2012

االستثمار كابيتال ،الرايض .عضو يف جلنة املراجعة

2016 – 2015

ميدجلف السعودية ،الرايض .عضو جلنة املراجعة

 – 2019حىت اآلن

الشركة السعودية ألانبيب الصلب ،الدمام ،عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املكافآت والرتشيحات

 – 2018حىت اآلن

شركة ساب تكافل ،الرايض ،عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعة

 – 2016حىت اآلن

شركة ينال للتمويل ،الرايض ،عضو يف جلنة املراجعة /جلنة املخاطر /عضو جملس اإلدارة

2021 – 2011

شركة بنك الربكة احملدودة ،ابكستان ،عضو جملس اإلدارة /رئيس جلنة املخاطر /عضو جلنة املراجعة

 – 1991حىت اآلن

بنك التجارة واالعتماد الدول ،مصفي

 .4العضوايت احلالية يف جملس إدارات شركة مسامهة (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانون أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانون
للشركة

عضو جملس

شركة مسامهة

1

شركة ينال للتمويل

شركة مالية

مستقل

بصفته الشخصية

اإلدارة ،عضو
جلنة املراجعة
وعضو جلنة
املخاطر

مقفلة

شركة ذات
مسؤولية حمدودة

2

توليت بريبون البحرين
و.ل.ل

شرطة وساطة

غري تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

عضو جملس
اإلدارة

شركة مسامهة

3

شركة ساب تكافل

شركة أتمني

مستقل

بصفته الشخصية

عضو جملس
اإلدارة ،رئيس
جلنة املراجعة

ا .اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﺳﻠطﺎن ﻋﺑدﷲ ﺳﻌﯾد اﻟﻌﻧزي
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

ﺳﻌودي

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

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

اإلسم الرياعي

عبدهللا بن جابر علي الفيفي
سعودي

تاريخ
الميالد

1/7/1380

التخصص تاريخ الحصو ل على
الم ؤهل

المؤهل

البكالوريوس

محاسبة

1985

جامعة الملك عبدالعزيز

شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية
()CIA
شهادة الزمالة المهنية الكتشاف الغش واالحتيال
()CFE
شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر
()CRMA

المراجعة

2000

االلتزام

2001

المخاطر

2010

معهد المراجعين الداخليين األمريكي
()IIA
معهد كاشفي االحتيال األمريكي
()ACFE
معهد المراجعين الداخليين األمريكي
()IIA

2

2

 2018/10/01م– حتى تاريخه مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر
رئيس لجنة المراجعة – الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

2016/01/01م–
 2018/12/31م
2015/08/01م–
 2017/07/31م
2003/01/01م –
2015/07/31م

مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة

1985 / 06/09م/12 /31-
 2002م

أرامكو السعودية:
 المدقق العام المشارك باإلنابة– ( مايو 2015م – يوليو 2015م)
 مدير التدقيقات الخاصة – ( 2013/01/01م –  2015/04/30م)
 مدير مراجعة األعمال الدولية  -التسويق والمشاريع واألعمال المشتركة مع شركات النفط
والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا إضافة إلى
مراجعة أعمال الشركات التابعة ألرامكو السعودية – ( 2008/01/01م  2012/12/31 -م)
 مدير المراجعة الداخلية – إدارة مراجعة أعمال اإلنتاج والحفر  -إدارة مراجعة أعمال التكرير
والتسويق  -إدارة مراجعة الشؤون المالية واإلدارية وخدمات األعمال 2003/01/01( -م -
 2007/12/31م)
تدرج وظيفي في مجاالت المالية والمراجعة الداخلية – أرامكو السعودية  -الشركة السعودية للتكرير
والتسويق (سمارك) – المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)

م

اسم الشركة

1

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

صفة العضوية طبيعة العضوية (بصفته
(تنفيذي ،غير
الشخصية ،ممثل عن
تنفيذي ،مستقل)
شخصية اعتبارية)

الطاقة

مستقل

بصفة شخصية

'

عضوية اللجان

 مجلس اإلدارة
 لجنة المراجعة
 لجنة الترشيحات
والمكافآت

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة

2

شركة نماء للبتروكيماويات

شركة أسواق العثيم

المواد األساسية

مستقل

بصفة شخصية

 مجلس اإلدارة
 لجنة المراجعة
 لجنة الترشيحات
والمكافآت

مساهمة

تجارة التجزئة

مستقل

بصفة شخصية

 لجنة المراجعة

4

شركة العثيم لالستثمار

استثمار

مستقل

بصفة شخصية

 المراجعة والمخاطر

مغلقة

5

الهيئة العامة لإلحصاء

اإلحصاء

مستقل

بصفه الشخصية

 المراجعة والمخاطر

حكومية

6

تجمع الشرقية الصحي

الصحي

غير تنفيذي

بصفة الشخصية

 الترشيحات والمكافآت

حكومية

7

شركة تنامي العربية

العقار

مستقل

بصفة شخصية

 لجنة المراجعة

مغلقة

8

المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي

خدمات اجتماعية

مستقل

بصفة شخصية

 لجنة المراجعة

حكومية

3

مساهمة

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
المؤهل

م
دكتوراه

1

)PhD (4.0/4.0

ماجستي إدارة اعمال )(3.7/4.0

2

ماجستي

3

MBA

)MSC (4.0/4.0

التخصص

تاري خ الحصول عىل المؤهل

هندسة كيميائية

2005
2004

إدارة اعمال
هندسة كيميائية

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
مهندس ر
محيف مسجل معتمد و مجدد
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
ر
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
 ١٦يوليو  ٢٠٢١لمدة
ثالث سنوات( غي
موظف)

مجاالت الخية

ررسكة نسيج التجارية العالمية :نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية

آرامكو السعودية :مشاري ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست:
 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
-٢٠٠٩/١/١
 مسؤول ر
مشوع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية  ٥٠٠مليون
٢٠٢٠/١١/١
 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
-٢٠٠٦/٧/١
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies
٢٠٠٨/١٢/٣١
Conoco-Philips and KBR
مختلف إدارات أرامكو :المصاف ،التكرير ،إدارة تخطيط المرافق ،األبحاث و التطوير ،الدراسات العليا ،مستشار اإلدارة العليا
-١٩٩٠/١٠/٢٠
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development,
٢٠٠٦/٦/٣٠
advisor to vice president
 -١٠-٢٠- ١٩٩٠/٥/١ربيولوب :علوم السيارات شهادات المطابقة ،زيوت التشحيم
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications
١٩٩٠
رئيس قطاع الوقود و ر
البييوكيميائيات بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي كأول شخص ف تاري خ المعهد من  ١١٠سنة من
خارج الواليات المتحدة االمريكية
 -٢٠٢٠/٩/١االن
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
 -٢٠١٨/٨/١االن
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),
 -٢٠٠٥ /٧/١االن
 Global Initiative Council (Member),
 Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),
 Regional Liaison
-٢٠١٦/٧/١
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee
٢٠١٨/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
 -٢٠١٨/٧/١االن
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
-٢٠١٦/٧/١
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

Classification: Internal Use

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أ أ) البيانات الشخصية للعضو للمرشح
فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني

اإلسم
الرباعي

 1رجب 1385هـ الموافق  25أكتوبر 1965

سعودي

ب ) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

التخصص

المؤهل

1. 1

ماجستير

إدارة أعمال تنفيذي

 16يونيه 2007م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2. 2

بكالوريوس

إدارة صناعية

 17يونيه 1990م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3. 3

دورة متقدمة في التحليل تحليل مالي ومحاسبة
المالي
إدارة المنظمة في البيئة المظطربه
دوره للتنفيذيين

 22يوليه 1992

بنك تشيس مانهاتن نيويورك

ما يو 2020م

معهد انسياد  -فرنسا

يناير 2021م

جامعة ستانفورد

دورة مكثفة في التحليل المالي تحليل مالي

1994م

بنك تشيس لندن المملكة المتحده

دورة في إدارة المشاريع إدارة المشاريع
للمدراء
دورة في إدارة المشاريع إدارة المشاريع
لإلدارة العليا
إدارة األداء
دورة في إدارة األداء

 26-25نوفمبر 2007م

ماركوس ايفانز – أبو ظبي

 26-24اكتوبر 2009م

إمكانات  -الرياض

 14-13يونيه 2005م

ميريك  -الرياض

دورة في االتصال الدياناميكي القيادة التحفيزيه

 7أيام مارس 2007م

مركز لندن للتميز الشخصي

4. 4
5.

دورة في القيادة

6. 5
7.
8.
9.
10.

قيادة وإدارة مستقبل مستدام

ج ) الخبرات العملية للعض المرشح
مالك ومدير

مكتب مسار التنفيذيين للتوظيف منذ  1مارس  2022وحتى تاريخه

الرئيس التنفيذي

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

املالك واملدير العام

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

مدير عام
نائب الرئيس للتصنيع

شركة املنتجات الفوالذية املحدودة بالرياض املتخصصة لبيع القضبان الحديدية وتشكيل الحديد وانتاج الشبك امللحوم يونية
 -2013ديسمبر2014
شركة أكواباور للتنمية بالرياض (املهيدب وأبو نيان) أكتوبر  - 2007مايو 2009

رئيس مصنع

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

مدير عام

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

مدير عام

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

مساعد مدير مصنع

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

محلل مالي

صندوق التنمية الصناعية بالرياض أغسطس  -1990يناير 1995

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

م

1. 1
2. 2
'
3. 3
4. 4

النشاط
الرئيسي
مصنع بالسكو

منتجات بالستيكية

صفة العضوية
(تنفيذي  ،غير تنفيذي
 ،مستقل)

مستقل

الشكل

شخصية

لجنة تنفيذية

مسئولية محدودة
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نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر
تاريخ الميالد

سعودي

١٣٧٩\٧\١ه

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1
2
3
4
5

المؤهل

دبلوم عال
بكالوريوس علوم

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

التسويق للدول
الصناعية
اداره التسويق

١٩٨٥م
١٩٨٢م

اسم الجهة المانحة

جامعه ر
ستاثكاليد
اسكتلندا
ستاكيوز امريكا
جامعه ر

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة

٢٠١٨م حتى االن
 ٢٠١٦حتى االن
٢٠١٠م – ٢٠١٥م

عضو مجلس اداره مستقل – شركه االتحاد للتامين التعاوني
الرئيس التنفيذي – مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات
اداره وتسويق – صندوق التنمية الصناعية السعودي

١٩٨٤م – ٢٠١٠م

راشاف واستشارات – صندوق التنمية الصناعية السعودي

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

للتامي
االتحاد
ر

التامي
ر

صفة العضوية (تنفيذي ،غير
تنفيذي،مستقل )

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

مستقل
بصفته الشخصية

2

عضوية اللجان

المراجعة و
ر
التشيحات و
المكافآت

الشكل القانوني
للشركة

رشكه مساهمه

اﺳﺎﻣﺔ اﺑراھﯾم ﻣﺑﺎرك اﻟدوﺳري
ﺳﻌودي

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

١٩٧٤/٤/٢٥

اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﻣﺎﯾو ٢٠٠١
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،اﺗﺻﺎﻻت

دﯾﺳﻣﺑر ١٩٩٨

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻧوب ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

ﻣﺎرس  - ٢٠٢٠اﻻن

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،ﺳﻼم )ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ(

ﻣﺎﯾو  - ٢٠١٧ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠

ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟوزﯾر واﻟﻣﺷرف اﻟﻌﺎم ﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ،وزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣﺎﯾو  - ٢٠١٣ﻣﺎﯾو ٢٠١٧

ﺗﻧﻔﯾذي ﺣﻠول اﻻﻋﻣﺎل ،ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ.ام.وﯾر(VMware) .

ﻧوﻓﻣﺑر  - ٢٠١٢ﻣﺎﯾو ٢٠١٣

اﻟﻣؤﺳس واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر واﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﺳوﻟﯾﺗون )(Solyton Consulting

ﯾوﻟﯾو  - ٢٠٠٥ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٢

ﻣﮭﻧدس اﺳﺗﺷﺎري؛ ﻣدﯾر ﺗطوﯾر اﻋﻣﺎل ،ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺳﻛو ﺳﯾﺳﺗﻣز )(Cisco Systems

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ) (1اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ
 . 1اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺎﺑﻋﻲ

رﻋﺪ ﺑﻦ ﻏﻴﺚ ﻏﺎزي اﻟﱪﻛﺎﰐ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﺳﻌﻮدي

 13ﻣﺎرس 1972

ﺎﺗرﻳﺦ اﳌﻴﻼد

 . 2اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮﺷﺢ
م

اﳌﺆﻫﻞ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺎﺗرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻞ
1997

اﺳﻢ اﳉﻬﺔ اﳌﺎﳓﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،اﻟﺮ�ض اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 . 3اﳋﱪات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮﺷﺢ
ﳎﺎﻻت اﳋﱪة

اﻟﻔﱰة
ﻧﻮﻓﻤﱪ  -2018ﺣﱴ

�ﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ – اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺎﺗرﳜﻪ
ﻣﺎرس  – 2015أﻛﺘﻮﺑﺮ
2018

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ – إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺎرس  – 2010ﻣﺎرس

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم – ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻠﻮل ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت

2015
ﻣﺎرس  – 2005ﻓﱪاﻳﺮ
2010

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻋﻠﻰ – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

 . 4اﻟﻌﻀﻮ�ت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أ�ً ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ

1

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳋﻠﻴﺞ

ﺄﺗﻣﲔ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )ﺑﺼﻔﺘﻪ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏﲑ
ﺗﻨﻔﻴﺬي،
ﻣﺴﺘﻘﻞ(

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﳑﺜﻞ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ(

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
2
3

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺎﻧﺔ اﳍﻀﺎب
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺮاﻛﺰ ر�ﺿﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

م .رعد نارص سعد القحطان
تاريخ الميالد

سعودي

الجنسية

 1977 / 07 / 14م

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

بكالوريوس

هندسة كهربائية

 2000م

جامعة الملك سعود

2
3

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

من عام  2000اىل عام 2003

مهندس تصميم شبكات ف رشكة ج ن ن ماركون اتصاالت الحرس الوطن
مهندس تشغيل ف رشكة االتصاالت السعودية

من عام  2006اىل عام 2007
من عام  2007اىل عام 2009

كبي ر
مشف تخطيط شبكات ف رشكة االتصاالت السعودية
ر
ر
مدير اإلجراءات والتحكم ف التخطيط ف شكة االتصاالت السعودية
مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف رشكة االتصاالت السعودية

من عام  2003اىل عام 2006

من عام  2009اىل عام 2010

وخبي تخطيط الشبكات ف رشكة االتصاالت السعودية
مدير تخطيط االعمال
ر
ر
ر
مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال لإلقليم األوسط والشف ف شكة االتصاالت السعودية

من عام  2010اىل عام 2018
من عام  2018اىل عام اآلن
.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

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

1

للتأمي
وفا
ر

التأمي
ر

مستقل

2
3
4
5

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية

عضوية اللجان
لجنة االستثمار/
لجنة المكافآت
واليشيحات

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة
مدرجة

