
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاص بالسیرة الذاتیة للمرشحین  - )۱نموذج (
 لعضویة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة



 

ة ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب   الشخص

ز بن سعد بن محمد الشيخ دالع ا    ع  االسم ال

ــــخ  هـ١٤٠٣ ٠٥ ١٢ الداتار ة سعودي لم س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة  م المؤهل لتخصصا ع المؤهل تار
  جامعة كنت

ة المتحدة توارة م٢٠١١  الممل   ١ درجة الماجست  العلوم اإل

  جامعة كنت
ة المتحدة توارة  م٢٠٠٩  الممل لوم عا   العلوم اإل   ٢  د

  جامعة الملك سعود
ة ة السعود ة الع الورس  العلوم اإلدارة  م٢٠٠٤  الممل   ٣  درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ  العمل

ة ة مجاالت الخ  الف

ة  توارة و التأمي حوث و الدراسات اإل ةالمؤسسة  -مدير إدارة ال   تارخهح  –م ٢٠٢٢  العامة للتأمينات االجتماع

ة و الجودة  ج ات ةالمؤسسة  –مدير اإلدارة االس   م٢٠٢٢ –م ٢٠١٩  العامة للتأمينات االجتماع

تواري    م٢٠١٩ –م ٢٠١١  العامة للتقاعدالمؤسسة  –أخصا إ

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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

كة مدرجة 
ة لجنة المخاطر  (مساهمة عامة) التأم و   مستقل  صفتة الشخص

 ١ كة والء للتأم التعاو   إعادة التأم 

 
ز بن سعد بن محمد الشيخ      اسم المرشح:  دالع  التوقيع:                                        ع



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   طالل عبد المجيد صالح خاشقجي

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد 8631/  7/  2

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل التخصص تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 دبلوم عالي بعد الثانوية  إدارة أعمال  0891 كامبرج ةأكاديمي

    2 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 8631/  7/  22 - 8636/  2/  8 الحسابات الجارية –البنك األهلي التجاري 

  8372/  6/  8 – 8371/ 82/  22 مساعد اداري –شركة دار الهندسة للتصاميم واالستشارات 

 8371/ 8/  8 – 8372/  6/  8 قسم المبيعات –الشركة الثالثية لألليات 

 8166/  3/ 83 -8128/ 88/  8 مدير مكتب –وزارة الدفاع الخدمات الطبية إدارة البرامج والعقود 

 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 اعتبارية(ممثل الشخصية 

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

  ال ينطبق       

 
 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الشبيب    

 الجنسية سعودي  لميالداتاري    خ  هـ11/61/1831

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

 0 بكالوريس  محاسبة  م0991 جامعة الملك فيصل 

 2 زمالة المحاسبي   األمريكية  محاسبة  م0991 المعهد األمريك  للمحاسبي   

 3 زمالة المحاسبي   السعوديي    محاسبة  م0991 الهيئة السعودية للمحاسبي   

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

  )ار 
 م2102 –م 0991 ست ويونغ(نمحاسب قانون 

كة مهام لألستشارات المهنية(   )شر
 م2101 محاسب قانون 

  

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غب  مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غب  تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

كة األتفاق للصناعات الحديدية  صناعة الحديد مستقل  شخصية مراجعة مساهمة   شر

 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   محمد بن عبدهللا بن محمد الجمعه

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد 92-11-1291

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل التخصص تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 دبلوم عالي في المحاماة  9111 قانون جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 2 ماجستير 9111 قانون  بريطانيا -جامعة ايست لندن 

 3 دبلوم قانون تجاري  9111 قانون كلية لندن

 4 دبلوم إدارة وعالقات عامة  9119 إدارة  كلية فكتوريا

 5 بكالوريوس 9112 قانون جامعة الملك سعود

-تقنية معلومات  المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني 
ICDL 9112 6 دبلوم 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 9191 -9119 رئيس فريق الحوكمة باإلدارة العامة للحوكمة

لإلدارة العامة للحوكمةمستشار قانوني   9112-9191 

 9190-9102 مستشار قانوني لشؤون الحوكمة لإلمانة العامة لمجلس اإلدارة

 9190-9191 مساعد إداري في إعداد لوائح لجان مجلس اإلدارة

 9102-9102 مشرف ومستشار إدارة العقود بالمشتريات

 9102-9102 مستشار قانوني باإلدارة العامة لإلندماج واألستحواذ

 9109-9102 مدير المشروع القانوني والمالي بشركة سيل

 9100-9101 محاضر وأخصائي قانوني باإلدارة العامة لشؤون القانونية بجامعة الملك سعود

 9101-9112 محامي متدريب بمكتب األطرم للمحاماة

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )غبر مدرجة مدرجة أو (مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

  ال ينطبق     

 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

ي  ز زا صالح الخنير  االسم الرباع   أسامة مير

 الجنسية سعودي  لميالداتاري    خ  52/30/1711 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

ول و المعادن   1 بكالوريوس  علوم مالية  1777 جامعة الملك فهد للبير

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 االن – 5312 لالستثمار والتطوير العقاريشركة دار واعمار  -الرئيس التنفيذي 

بنك الخليج الدولي -المدير االقليمي للمنطقة الشرقية  -المجموعة المصرفية للشركات  -نائب رئيس أول    5312 - 5312 

شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري والتمويل -مدير الشركات والمنتجات والتسويق االستراتيجية   5331 – 5312  

سامبا  –المجموعة المصرفية للشركات  -قائد فريق   5332 - 5331 

سامبا  – المجموعة المصرفية للشركات -مديرالعالقات   5335 – 5332  

سامبا  – المجموعة المصرفية للشركات -محلل مالي   5333 – 5332  

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

  ال ينطبق      

 



 
ة الذات�ة ١نموذج رقم (  ) للس�ي

 الشخص�ة للعضو المرشح الب�انات)أ

 االسم ال��ا�ي  إبراه�م بن سل�مان عبدهللا العتيق

 الجنس�ة سعودي تار�ــــخ الم�الد  ۱٤۰۲ /۰۱/۰۲

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل التخصص تار�ــــخ الحصول ع� المؤهل اسم الجهة المانحة
 ١ ماجستیر تنفیذي الدولیة واإلدارة لقیادةا ۲۰۱۸ الیمامةجامعة 

 ٢ ماجستیر إدارة أعمال ۲۰۱۸ جامعة إنسیك الفرنسیة
 ٣ دبلوم عالي ریادة أعمال ۲۰۱۸ جامعة واشنطن

 ٤ بكالوریوس إدارة أعمال ۲۰۱۳ جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة

ات) ج  العمل�ة للعضو المرشح الخ�ب

ةمجاالت  ة الخ�ب  الف�ت
 حتى اآلن ۲۰۲۰ غازكو –نائب الرئیس لرأس المال البشري 

 ۲۰۲۰حتى  ۲۰۱۹ األعمال لتشغیل األول الرئیس نائب
 ۲۰۱۹حتى  ۲۰۰۲ مجموعة من المناصب في عدة شركات موضحة في السیرة الذاتیة

كة مساهمة أخرى   يفالعض��ة الحال�ة ) د ي  أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غ�ي مدرجة(مجالس إدارة �ش
كة أخرى أي كان  شكلها القانوىن   أو أي �ش

ي 
 الشكل القانوىن

كة  لل�ش
 عض��ة

 اللجان 

 طب�عة العض��ة
  –(بصفته الشخص�ة 

 ممثل الشخص�ة اعتبار�ة)

 صفة العض��ة
 غ�ي تنف�ذي –(تنف�ذي 

 مستقل) – 

 النشاط
كة الرئ��ي     اسم ال�ش

  الينطبق     

 
 



 
ة الذات�ة ١نموذج رقم (  ) للس�ي

 الشخص�ة للعضو المرشح الب�انات)أ

 االسم ال��ا�ي  فھد عثمان عبدالعزیز الملحم

 الجنس�ة سعودي تار�ــــخ الم�الد 07-12-1978

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل التخصص تار�ــــخ الحصول ع� المؤهل اسم الجهة المانحة
 ١ بكالوریوس محاسبة ۲۰۰۲-۰۳-۳۱ جامعة الملك فیصل

ات) ج  العمل�ة للعضو المرشح الخ�ب

ة ة مجاالت الخ�ب  الف�ت
 ۲۰۲۱ - ۲۰۰٤ أخصائي محاسبة أول في شركة اإلتصاالت السعودیة

ھیئة الري والصرف باألحساء محاسب في  
 ۲۰۰٤-۰۷-۳۱الى ۱۰-۰۷-۲۰۰۳ 

شركة األحساء للخدمات الطبیة محاسب في  ۲۰۰۳-۰۷-۱۰الى    04-01-2003 
 مؤسسة المجال العربي للصیانة والتشغیل محاسب في

 2003-1-3الى  03-06-2002 

كة مساهمة أخرى   يفالعض��ة الحال�ة ) د ي  أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غ�ي مدرجة(مجالس إدارة �ش
كة أخرى أي كان  شكلها القانوىن   أو أي �ش

ي 
 الشكل القانوىن

كة  لل�ش
 عض��ة

 اللجان 

 طب�عة العض��ة
  –(بصفته الشخص�ة 

 ممثل الشخص�ة اعتبار�ة)

 صفة العض��ة
 غ�ي تنف�ذي –(تنف�ذي 

 مستقل) – 

 النشاط
كة الرئ��ي     اسم ال�ش

  الينطبق     

 
 



 
ة الذات�ة ١نموذج رقم (  ) للس�ي

 الشخص�ة للعضو المرشح الب�انات)أ

 االسم ال��ا�ي  محمد عبدهللا محمد الجعفري

 الجنس�ة سعودي تار�ــــخ الم�الد ١٩٨٠/ ١٢/ ٢٣

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل التخصص تار�ــــخ الحصول ع� المؤهل اسم الجهة المانحة
 ١ ماجستیر ادارة اعمال ۲۰۰۹ امریكا –جامعة اولدیمنیون 
 ٢ بكالوریس محاسبھ ۲۰۰۳ امریكا –جامعة نیواورلینز 

ات) ج  العمل�ة للعضو المرشح الخ�ب

ة ة مجاالت الخ�ب  الف�ت
 حالیا-۹/۲۰۱۷ الشركة العالمیھ للصناعات البحریھ -رئیس أمانة السر, أمین سر مجلس االداره و لجنة المراجعھ رئیس المراجعھ الداخلیھ, 

شركة سولیدرتي تكافل السعودیھ - المنبثقة عن مجلس اإلدارة الداخلیھمراجعة اللجنة عضو   ٦/۲۰۱۹-٤/۲۰۲۱ 

شركة أرامكو السعودیة - مدیر مراجعة الحسابات  ۷/۲۰۱۷-۹/۲۰۱۷ 

امریكا -ركة ارامكو للخدمات ش - رئیس المراجعھ الداخلیھ  ٦/۲۰۱٤ – ۷/۲۰۱۷ 

شركة أرامكو السعودیة - مراجع حسابات داخلي  ۸/۲۰۰۳ – ۸/۲۰۱٤ 

كة مساهمة أخرى   يفالعض��ة الحال�ة ) د ي  أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غ�ي مدرجة(مجالس إدارة �ش
كة أخرى أي كان  شكلها القانوىن   أو أي �ش

ي 
 الشكل القانوىن

كة  لل�ش
 عض��ة

 اللجان 

 طب�عة العض��ة
  –(بصفته الشخص�ة 

 ممثل الشخص�ة اعتبار�ة)

 صفة العض��ة
 غ�ي تنف�ذي –(تنف�ذي 

 مستقل) – 

 النشاط 
كة الرئ��ي    اسم ال�ش

  الينطبق     

 
 



 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   عبداللطيف خليفة عبداللطيف عبدهللا الملحم 

 الجنسية سعودي  لميالداتاري    خ  70/21/2071 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

يال         2 بكالوريوس  الهندسة المدنية  1722 جامعة كونكورديا، مونتر

    1 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الختر

ة ة مجاالت الختر  الفتر

 حتر االن  – 1722  محلل إئتمان صندوق التنمية الصناعية السعودي   

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غتر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غتر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة 
شيحات و  عضو لجنة الير

 المكأفات 
وكيماويات  غير تنفيذي  بصفته شخصية   1 التصنيع  بير

 مساهمة مدرجة 
شيحات و  عضو لجنة الير
المكأفات و عضو لجنة 

 المخاطر
ي  غير تنفيذي  بصفته شخصية 

 2 بنك الجزيرة  مرصف 

 
 







 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 ( البيانات الشخصية للعضو المرشح:  1
 االسم الرباعي:  إبراهيم عبداألحد هاشم خان

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد:  هـ 10-6-1398

( المؤهالت العلمية للعضو المرشح:  2  

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م المؤهل  التخصص 

ي لتطوير  
يطان  المعهد البر

 المواهب 
ية م 2020  إدارة قطاع الموارد البشر

ية  ي إدارة الموارد البشر
  -المستوى الخامس ف 

CIPD 
1 

ي  -معهد لوريس  ية -إدارة أعمال م 2020 دنر اتيجية للمواهب  إدارة موارد بشر  2 اإلدارة اإلسبر

جمعية إدارة الموارد  
ية االمريكية   البشر

يةإدارة  م 2019  قطاع الموارد البشر
ية  ي إدارة الموارد البشر

ف أعىل معتمد ف    - محبر
SHRM 

3 

ي   4 ( 2الجزء )-مدقق داخىلي معتمد  التدقيق الداخىلي  م 2018 سبونش -سبر

ي 
 التدقيق الداخىلي  م 2018 ميسبر

أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق  
 ( 1الجزء )-الداخىلي  

5 

ات أعمال إدارة  م 2016 أنديرسون  6 األداء للتنفيذيي    مؤشر

 7 إدارة المشاريــــع  إدارة المشاريــــع  م 2016 معهد إدارة المشاريــــع 

 8 القيادة اإلبداعية برنامج قيادي  م 2014 الهيئة الملكية  

ية -إدارة أعمال م 2014 جامعة الملك عبد العزيز   9 ماجستب  تنفيذي إدارة موارد بشر
 10 6سيقما  إدارة الجودة  م 2014 العالمية  أكاديمية كريستل

 11 برنامج قيادي تنفيذي )لمدة سنة(  قيادي تنفيذي م 2013 كريستكوم العالمية

ية -إدارة أعمال م 2008 جامعة الملك عبد العزيز  ي العلوم اإلدارية  إدارة موارد بشر
 12 بكالوريوس ف 

ي القيادة، 
ية، إدارة المشاريــــع، التدقيق الداخىلي وتخصصات عديدة أخرى. العديد من الدورات التدريبية ف   13 الموارد البشر

( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  
 الفترة  مجاالت الخبرة 

ي    25خالل  
المحىلي واإلقليمي ف  المستوى  المختلفة عىل  القيادية  المناصب  العديد من  ،تبوأت  العملية  ة  المسب   من 

ً
عاما

كة مرافق الكهرباء والمياه،   كة أرامكوا السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شر كات مرموقة منها )شر هيئات حكومية وشر
التصنيع كة  العالمية وشر كة كريستل  الموارد    شر ، مدير  ية  البشر الموارد  ي تقلدتها )رئيس قسم 

البر المناصب  العالمية(، من 
ية ية ، المدير العام للموارد البشر ية ، المدير اإلقليمي للموارد البشر ية ، مدير أعىل الموارد البشر بالنيابة ، قائد إدارة    -البشر

، ق ة  التغيب  والتحول المؤسسي ، قائد إدارة التواصل المؤسسي ة متمب   ائد إدارة التدقيق الداخىلي و قائد السالمة المهنية(. خبر
كة والمساندة، التمب   المؤسسي والتشغيل والصيانة. 

ي الخدمات المشبر
 ف 

اآلن - م 97  

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

 الشكل القانوني للشركة 
عضوية  
 اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضو  
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط 
 الرئيسي

 م إسم الشركة 

 جمعية تعاونية مسجلة 
عضو 
 مؤسس 

ي الشخصية
 غب  تنفيذي بصفبر

تدريب  
 واستشارات 

الجمعية التعاونية  
 للتدريب بالمدينة المنورة  

1 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 غب  تنفيذي بصفبر

خدمة 
أصحاب 
 الهمم 

 2 جمعية األمل المنشود 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 3 جمعية دار اإلسكان  إسكان غب  تنفيذي بصفبر

 



 

ة ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب   الشخص

د  مان بن أحمد الفه ب بن سل ا  أد  االسم ال

ــــخ  م١٩٦٥ ١٠ ٢٦ الداتار ة سعودي لم س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة  م المؤهل لتخصصا ع المؤهل تار
  جامعة الملك سعود

ة ة السعود ة الع ة  م١٩٨٧  الممل الورس  محاس   ١  درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ  العمل

ة ة مجاالت الخ  الف

ة    تارخهح  –م ٢٠١١  ات التم مجموعة  –مدير تجاري و مدير المراجعة الداخل

ة آداء) ة (إيرادات ورقا   م٢٠١١ –م ١٩٨٨  مراجعة حكوم

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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

كة مدرجة 
ة لجنة المراجعة  (مساهمة عامة) التأم و   مستقل  صفتة الشخص

 ١ كة والء للتأم التعاو   إعادة التأم 

 
د       اسم المرشح:  مان بن أحمد الفه ب بن سل  التوقيع:                                        أد
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ة ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب   الشخص

م الغن مان  ا  حاتم بن فهد بن سل  االسم ال

ــــخ  ه١٤٠٤ ٠١ ٢١ تار
الدا  لم

ة سعودي س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة  م المؤهل لتخصصا ع المؤهل تار
ول و المعادنجامعة الملك    فهد للب

ة ة السعود ة الع ول  م٢٠٠٦  الممل الورس  هندسة ب   ١  درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ  العمل

ة ة مجاالت الخ  الف

ذي  س التنف سارع المحدودة –الرئ   ح تارخه –م ٢٠٢١  كة ال

ذي  س التنف ة –الرئ ك   ح تارخه –م ٢٠١٧  كة مصنع معدات النفط الدينام

ذي  س التنف ول و الغاز –نائب الرئ ة لخدمات الب ك   م٢٠٢٠ –م ٢٠١٢  كة الطاقة الدينام

انة اآل  ف وحدة هندسة حفر و ص ةكة  –ار مهندس و م   م٢٠١٢ –م ٢٠٠٦  أرامكو السعود

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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  كة ال  اسم ال

كة مدرجة 
  (مساهمة عامة)

ة و لجنة  ذ اللجنة التنف
ت اف حات و الم ش ة ال إعادة  التأم و   مستقل  صفتة الشخص

 ١ كة والء للتأم التعاو   التأم 

غ مدرجة (ذات 
ة محدودة) ة  -  مسؤول ذي  صفتة الشخص   تنف

الخدمات المتصلة 
استخراج النفط و 

الغاز الطب و 
ر العقاري  التط
ا التجارة  للم
ب البناء  أسال

الحديثة و معدات 
د و البناء ش   ال

سارع المحدودة   ٢  كة ال

غ مدرجة (ذات 
ة محدودة) ة  -  مسؤول ذي  صفتة الشخص   غ تنف

ب التق و  التدر
الخدمات  مجال 

النفط و الغاز 
  الطب 

  ٣  كة طاقات النفط

غ مدرجة (ذات 
ة محدودة) ة  -  مسؤول ذي  صفتة الشخص   تنف

الخدمات المتصلة 
استخراج النفط و 

  الغاز الطب 
ةكة مصنع معدات النفط  ك   ٤  الدينام

غ مدرجة (ذات 
ة محدودة) ة  -  مسؤول ذي  صفتة الشخص ة و الجودة للتجارة   خدمات فحص  غ تنف كة دقة التقن

  ٥  والمقاوالت 

 
م      اسم المرشح:  الغن مان   التوقيع:                                        حاتم بن فهد بن سل
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ة ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب   الشخص

دالرحمن بن محمد العمران  ا   خالد بن ع  االسم ال

ــــخ  م١٩٧٢ ٠٣ ٠٧ الداتار ة سعودي لم س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة  م المؤهل لتخصصا ع المؤهل تار
  سانت إدواردزجامعة 

ة ك ات المتحدة األم الورس إدارة أعمال م١٩٨٧  الوال   ١ درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ  العمل

ة ة مجاالت الخ  الف

ر  التط احة الس ثمارات واألعمال العقارة ومجاالت آخرى متعددة مثل الصناعة ة واسعة  مجال اإلس خ رجل أعمال يتمتع 
  سنة ٢٣  العقاري. 

ذي  س التنف ثمار و األعمال العقارة كة  –الرئ   تارخهح  –م ٢٠٠٧  دار و إعمار لالس

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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

كة مدرجة 
  (مساهمة عامة)

حات و  ش لجنة ال
ت اف ثمار الم ة و لجنة االس التأم و   مستقل  صفتة الشخص

 ١ كة والء للتأم التعاو   إعادة التأم 

 كة غ مدرجة
ة  (ذات مسؤول

  محدودة)
ة صفتة   احة  مستقل  الشخص   ٢  كة فنادق الدمام المحدودة  الس

ة صفتة   كة غ مدرجة مقاوالت   مستقل  الشخص
  عامة

ز  دالع دالرحمن كة خالد و ع ع
  ٣  العمران

ة صفتة    كة غ مدرجة ذي  الشخص ثمارات و   تنف اس
  أعمال عقارة

ثمار و األعمال كة  دار و إعمار لالس
  ٤  العقارة

 
دالرحمن بن محمد العمران      اسم المرشح:   التوقيع:                                        خالد بن ع



ة ١نموذج رقم ( ة الذات ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب  الشخص

جري ز بن صالح الت دالع مان بن ع سل ا  االسم ال

ه١٣٨٠ ٠٧ ٠١ ــــخ  تار
الدا لم

سعودي ة س الج

ة للعضو المرشح ) ب المؤهالت العلم

اسم الجهة المانحة ــــخ الحصول ع المؤهل تار لتخصصا المؤهل م
رف  جامعة ن ر س س و ك

ة ك ات المتحدة األم م١٩٩٨  الوال ة  ١ درجة الدكتوراة محاس

 المعهد العا للقانون و االقتصاد
ا ان  ٢ درجة الماجست  قانون م٢٠١٩  أس

لينوي  جامعة إ
ة ك ات المتحدة األم ة م١٩٩٣ الوال  ٣ درجة الماجست  محاس

ول و المعادن  جامعة الملك فهد للب
ة ة السعود ة الع ة م١٩٩٠  الممل الورس إدارة صناع  ٤ درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ العمل

ة مجاالت الخ ة الف
ة  المجال  ة عمل اإلضافة إ خ ات المساهمة العامة و المقفلة  ة  ة إدار اد ز ق ة واسعة  مجاالت متعددة  مرا خ

 . اد األ  سنة ٣٠

ذي  س التنف ة (نادك) –الرئ ة الزراع ة للتنم كة الوطن  ج تارخه –م ٢٠٢٢ ال

ة (نادك) -العضو المنتدب  ة الزراع ة للتنم كة الوطن  م٢٠٢٢ –م ٢٠٢١ ال

ذي  س التنف ة –الرئ ة السعود ت الع ان  م٢٠٢١ –م ٢٠٠٨ كة أم

يع  -مدير عام   م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٥ (ندى) الزرا كة العثمان لإلنتاج والتص

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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  ة)ممثل الشخص ار  اعت

ة   صفة العض
ذي  ذي –(تنف غ تنف

 مستقل) – 
شاط الرئ  كة ال اسم ال

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) ة  ذ ة اللجنة التنف صفتة الشخص ذي التأم و إعادة   غ تنف

كة والء للتأم التعاو   التأم  ١

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) ة  ذ اللجنة التنف ةصفتة  ذي الشخص ة الصناعات غ تنف ة السعود ت الع ان  ٢ كة أم

كة غ مدرجة
 (مساهمة مقفلة)

حات و  ش لجنة ال
ت اف ة  الم ثمار مستقل صفتة الشخص ابتال اس بنك أبو ظ األول 

(FAB Capital JSC (KSA)) ٣ 

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) لجنة المراجعة ة اء المرافق العامة مستقل صفتة الشخص ه ة لل كة السعود  ٤ ال

جري      اسم المرشح:  ز بن صالح الت دالع مان بن ع التوقيع:   سل



ة ١نموذج رقم ( ة الذات ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب  الشخص

م السكران دهللا بن ابراه مان بن ع سل ا  االسم ال

ــــخ  ه١٣٨٠ ٠٢ ٠٦ الداتار سعودي لم ة س الج

ة للعضو المرشح ) ب المؤهالت العلم

اسم الجهة المانحة ــــخ الحصول ع المؤهل تار لتخصصا المؤهل م
هيوس جامعة 

ات المتح ةالوال ك ا  م١٩٩٤ دة األم ة وفرع العلوم المال
 ١ درجة الدكتوراة د و اإلحصاء)(االقتصا

ول والمعادن  جامعة الملك فهد للب
ة ة السعود ة الع  ٢ درجة الماجست  إدارة أعمال م١٩٨٧ الممل

ول والمعادن  جامعة الملك فهد للب
ة ة السعود ة الع ة م١٩٨٥  الممل الورس إدارة صناع  ٣ درجة ال

ات) ج ة للعضو المرشح الخ العمل

ة مجاالت الخ ة الف
ة اد ة واسعة  مناصب ق ات المساهمةمجالعاما   ٣٠و إدارة تمتد أل من  خ اد و مجالس إدارات ولجان ال ال األ

حث العل و خ س و ال التدر اإلضافة إ حصوله ع عدد من جوائز االستحقاق  مجاالت مختلفة  تمع. دمة المجالعامة    سنة ٣٠أ من 

األم سلطان جامعة  –أستاذ مشارك    تارخهح  –م ٢٠١٩

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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  ذيغ  –(تنف تنف

 مستقل) – 
شاط الرئ  ال كة اسم ال

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) لجنة المراجعة ة التأم و إعادة   مستقل  صفتة الشخص

كة والء للتأم التعاو   التأم  ١

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) ة لجنة المراجعة ن المتطورة للصناعات  الصناعات مستقل  صفتة الشخص  ٢ كة تك

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) ة  لجنة المراجعة  مستقل  صفتة الشخص

السلع 
ة  االستهال

ة مال  ال
اه  ٣ كة فواز الحك و 

كة مدرجة 
(مساهمة عامة) ة  لجنة المراجعة ة  الصناعات  مستقل  صفتة الشخص ة السعود ت الع ان  ٤  كة أم

كة غ مدرجة 
 همة مقفلة)(مسا

ولجنة  لجنة المراجعة
ثمار االس ة ثمار   مستقل  صفتة الشخص ثمار الما   االس ق األوسط لالس كة ال

فك)  ٥  (م

م السكران      اسم المرشح:  دهللا بن ابراه مان بن ع التوقيع:   سل





 

ة ١نموذج رقم ( ة الذات  ) للس

انات)أ ة للعضو المرشح الب   الشخص

ف بن حمد الج  داللط ا  هشام بن ع  االسم ال

ــــخ  ه١٣٩٤ ٠٧ ٢٤ الداتار ة سعودي لم س  الج

ة للعضو المرشح ) ب  المؤهالت العلم

ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة  م المؤهل لتخصصا ع المؤهل تار
  اإلمام النوويمدرسة 

ة ة السعود ة الع ة  ه١٤١٢  الممل سان   ١  ثانوي  علوم إدارة و

ات) ج ة للعضو المرشح الخ  العمل

ة ة مجاالت الخ  الف

ف –مدير عام  ة و التكي ل   ح تارخه –م ١٩٩٨  كة هاير لألجهزة الم

ضة  –مدير عام    ح تارخه –م ١٩٩٧  كة الج القا

ة ) د ة الحال كة مساهمة أخرى   يفالعض 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  ذيغ  –(تنف تنف

 مستقل) – 
شاط الرئ  كة ال  اسم ال

كة مدرجة 
 -  (مساهمة عامة)

ة  ممثل الشخص
ارة (البنك  االعت

(   العر الوط
ذي التأم و إعادة   غ تنف

 ١ كة والء للتأم التعاو   التأم 

كة مدرجة 
ة  (مساهمة عامة) ذ ة  اللجنة التنف   ٢  البنك العر الوط   البنوك -الما   مستقل  صفتة الشخص

ة  -  كة غ مدرجة ذي  صفتة الشخص   غ تنف

التجارة  
ارات و  الس

ة  ل األجهزة الم
و المغاسل و 

ات   المرط

ضة   ٣  كة الج القا

ة و لجنة   كة غ مدرجة ذ اللجنة التنف
ت اف حات و الم ش ة  ال ذي  صفتة الشخص   تنف

إنتاج العصائر و 
ات و  المرط
اه الغازة   الم

ة ات المعل   ٤  كة مصنع المرط

ة  -  كة غ مدرجة ذي  صفتة الشخص   غ تنف
التجارة  

ة  ل األجهزة الم
ف   والتكي

ة  ون ة اإلل كة هاير و الج السعود
  ٥  للتجارة

ة  -  كة غ مدرجة ذي  صفتة الشخص   غ تنف
الصناعات 
(صناعة 
رتون)   ال

  ٦  كة مصنع كرتون الخليج 

ة  -  كة غ مدرجة ذي  صفتة الشخص ثمار  غ تنف ل  اس   ٧  كة نماء المستق

 
ف بن حمد الج                                                    اسم المرشح:  داللط  التوقيع: هشام بن ع







 

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       ه٢٢/٨/٨٨٨٨

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 ٨ PhD        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية  2005

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 ٢ MBA  (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  
٨ 

 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 

  إدارة  ةثماني 2003
 
دورات ف
 العمليات

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات 
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 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و  
 عالمية 

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و  ٨5١اكير 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  ٢١٢٨يوليو  ٨6

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 ٨١ثول -لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس

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

 وع  تطوير ث  بليون ٨ول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم مسؤوول مشر

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  
وع الحىم األمن   بليون ٨مسؤول مشر

  بثول مسؤول  
وع إسكان الحرس الوطن   بليون ٢مشر

  وع مركز أرامكو امسؤول   جامعه الملك عبد لمشر
 
 مليون 5١١هللا للعلوم و التقنية متقدم لألبحاث و التطوير ف

 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. 

1/1/٩٠٠٢-
1/11/٩٠٩٠ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    4١مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

1/٧/٩٠٠٢- 
١1/1٩/٩٠٠٢ 

، 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 

٩٠/1٠/1٢٢٠- 
١٠/٢/٩٠٠٢ 

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

1/٥/1٩٠- ٢٢٠-1٠-
1٢٢٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائرئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من  ٨٨١كأول 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 -٢/٩٠٩٠/1

  تاري    خ المعهد من ئللمهندسي   الكيمياعضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  
 
 مريكاسنة من خارج ا ٨٨١ي   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 -٢/٩٠1٢/1

  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 -٩٠٠٥/ ٧/1

 Saudi Building code 2018 development committee عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي
1/٧/٩٠1٢- 
1/٧/٩٠1٢  

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

 االن -٧/٩٠1٢/1

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

1/٧/٩٠1٢- 
1/٧/٩٠1٢ 

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   1٢من شر
 لمدة ثالث سنوات ٩٠٩1 يوليو 
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