
 

 

 

  

Saudi Aramco: Company General Use 

 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 محممد بن خليفه بن عبدهللا امللح االسم الرابعي

 23/9/1968 اتريخ امليالد سعودي اجلنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم اجلهة املناحة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1990 هندسة صناعية بكالوريوس 1
 يف سويسرا  IMD 2008  برانمج اإلدارة التنفيذية 2
3     
4     
5     

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة الفرتة
2022 -  

 
 الرئيس التنفيذي , شركة أرامكو للتوريد والتجارة حاليا

 و للتوريد والتجارةنائب الرئيس للتوريد والتجارة , شركة أرامك 2012 - 2022

 مدير والعضو املنتدب , شركة أرامكو السعودية املحدودة في سنغافورة 2009 - 2012

  

  

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة م
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

العضوية )بصفته طبيعة 
الشخصية، ممثل شخصية 

 اعتبارية(
الشكل القانوين  عضوية اللجان

 للشركة

شركة أرامكو للتجارة والتوريد  1

 الفجيرة /
تجارة املنتجات 

ذات  شركة  اعتبارية شخصية عن ممثل تنفيذي النفطية

 ةمسؤولية محدود

شركة أرامكو للتجارة والتوريد  2

 سنغافورة /
تجارة املشتقات 

شركة ذات مسؤولية   اعتبارية شخصية عن ممثل تنفيذي النفطية

 محدودة

شركة أرامكو للتجارة والتوريد  3

 لندن /
تجارة املشتقات 

شركة ذات مسؤولية   اعتبارية شخصية عن ممثل تنفيذي النفطية

 محدودة
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ة ألنابيب الشركة العربي 4

 البترول "سوميد"
خط انابيب لنقل 

شركة مساهمة   اعتبارية شخصية عن ممثل غير تنفيذي البترول

 مصرية
 

 



( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

االسم 
الرباعي 
تاريخ الميالدالجنسية

ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل م

1

2

3

4

5

العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

مجاالت الخبرةالفترة

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

 محمد طالب ظویھر المغامسي

1987 - 02 - 12سعودي

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن2009محاسبةبكالوریوس

SOCPA

CMA

ACCA Cert. IFR

محاسب قانوني معتمد

محاسب إداري معتمد

إعداد التقاریر المالیة

2015

2018

2017

SOCPA

IMA

ACCA

العمل كمحاسب لدى أكثر من جھة في القطاع الحكومي والخاص
 العمل في منصب مدیر التقاریر المالیة لدى شركة ینساب التابعة لشركة سابك2020 - 2016
 العمل في منصب مدیر تنفیذي باإلدارة المالیة في الھیئة الملكیة لمدینة مكة المكرمة والمشاعر المقَدسة2022 - 2020

ال ینطبق

2009 - 2016



رقم  ) الذاتية(  1نموذج السيرة

المرشح    للعضو الشخصية البيانات
الرباعي  المعمر     االسم عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد

الميالد سعوديالجنسية ه١٣٧٩\٧\١تاريخ

المرشح    للعضو العلمية المؤهالت
المؤهل   التخصصالمؤهلم على الحصول المانحة  تاريخ الجهة اسم
عالي 1 للدول دبلوم التسويق

م١٩٨٥الصناعية
ستراثكاليد  جامعه

اسكتلندا

علوم 2 التسويق بكالوريوس اداره
م١٩٨٢

سيراكيوز  جامعه
امريكا

3
4
5

المرشح    للعضو العملية الخبرات
الخبرة الفترة مجاالت

–عضو مجلس اداره مستقل  شركه االتحاد للتامين التعاونيم حتى االن٢٠١٨
–الرئيس التنفيذي  مركز الفكر اإلبداعيB لالستشارات حتى االن٢٠١٦
–اداره وتسويق  صندوق التنمية الصناعية السعوديم٢٠١٥–م  ٢٠١٠

م٢٠١٠م – ١٩٨٤ السعودي  –      الصناعية التنمية صندوق واستشارات اشراف

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

الشركة م الرئيس اسم تنفيذي،  )النشاط العضوية صفة
تنفيذي،مستقل  ( غير

بصفته  ) العضوية طبيعة
عن   ممثل الشخصية،

) اعتبارية  شخصية
عضوية
اللجان

القانوني  الشكل
للشركة

للتامين 1 مستقلالتاميناالتحاد

الشخصية   بصفته

و   المراجعة
الترشيحا
و   ت
مساهمه  المكافآت شركه

2     



 
 ( 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       

 

محمد بن عبدالله عبداللطيف العبدالكريم

1399/05/01سعودي

جامعة امللك سعود2016اعاملماجستري

جامعة امللك سعود2002هندسة كهربائيةبكالريوس

مدير ادارة اسرتاتجية الجوال 2020-حتى االن

مدير شعبة تصميم 2013-2020

مدير تصميم هنديس 2008-2013

مهندس تصميم2002-2008



 
 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  (أ
 إبراهيم الرسحان بن محمد بن عبدالعزيز  الرباعي  االسم 

 هـ 1373/ 7/ 1 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب
تاريخ الحصول على   التخصص  المؤهل م

 المؤهل
 المناحة اسم الجهة 

 أمريكا  -جامعة أوريجون  1977 رياضيات بكالوريس علوم  1

2     

3     

4     

5     

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 مجاالت الخبرة  الفترة

 رئاسة عضويات مجالس إدارة وإستشارات  حتى االن   – 2010

 مجموعة الفيصلية  –نائب الرئيس التنفيذي  1993-2010

ول وتسويق منتجاته  1993  - 1977  نائب الرئيس لشؤون التوزيــــع صناعة البتى

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية   (د

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غري  

تنفيذي،  
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 الشكل القانوين للشركة  اللجان عضوية 

1 
كة الوطنية السعودية   الرسر

 للنقل البحري 
 شخصية غتر تنفيذي الطاقة

عضو اللجان:  
شيحات /   التى
اتيجية  االستى

 مساهمة مدرجة

2 
كة الوطنية لنقل   الرسر
 الكيماويات

 غتر تنفيذي النقل
  شخصية عن ممثل
كة البحري  اعتبارية  شر

- 
ذات مسؤولية  

 محدودة 

3 
كة الخطوط السعودية   شر

 للتموين 
 مساهمة مدرجة  شخصية مستقل  الصناعات 

4 
مجموعة الفيصلية  

 القابضة
 مقفلة  مساهمة - شخصية غتر تنفيذي استثمار

ي دانون 5
 مقفلة  مساهمة - مجموعة الفيصلية  غتر تنفيذي األلبان الصاف 

 



 
 
 

 السیرة الذاتیة  )1(نموذج رقم 
 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح )أ

 الرباعي  االسم ماجد بن صالح مرزم المرزم 

 الجنسیة  سعودي  المیالد تاریخ  1979أبریل   11

 المرشح للعضو  العلمیة المؤھالت  ب) 

 م المؤھل  التخصص  المؤھل   على  الحصول  تاریخ  المانحة   الجھة  اسم 
Harvard Executive 

Education 
 Program for Leadership Development إدارة تنفیذیة 2018

(PLD25) 
1 

 2 نظم معلومات  سبكالوریو نظم معلومات  2000 جامعة الملك سعود 

-- -- -- -- 3 

-- -- -- -- 4 

-- -- -- -- 5 

 المرشح  للعضو  العملیة الخبرات  ج)

 الفترة الخبرة  مجاالت 

 اآلن حتى  – 2022من نوفمبر  الریاض -مستشار رئیس مجلس إدارة ھیئة االتحاد الجمركي الخلیجي (لفترة التأسیس)  

 حتى اآلن  – 2021من أغسطس  مركز دبي المالي العالمي –المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة أومیكرون لالستشارات اإلداریة المحدودة 

 2021حتى یولیو   – 2017من ینایر  الریاض -سابقاً   نائب محافظ الھیئة العامة للجمارك

 2017حتى ینایر   2016من أغسطس  الریاض -الوكیل المساعد للتجارة الخارجیة بوزارة التجارة واالستثمار سابقاً  

الخارجیة لتقنیة  عدة مھام منھا، مستشار مساعد وزیر الخارجیة لبرنامج تأشیرات الخصائص الحیویة. ومستشار وكیل وزارة 
 المعلومات والدراسات لتطویر أنظمة التأشیرات 

 2016حتى أغسطس    – 2012 أبریلمن 

 :منھا المنبثقة  اللجان  أو  القانوني شكلھا  كان أیا أخرى شركة أي  أو  مدرجة)  غیر  أو (مدرجة   أخرى مساھمة  شركات  إدارات مجالس في  الحالیة  العضویة  د)

 
الشكل  

القانوني 
 للشركة 

 
 

 عضویة اللجان 

 
  طبیعة العضویة

بصفتھ الشخصیة،  (
 ممثل عن شخصیة 

 )اعتباریة

 
  صفة العضویة 

 تنفیذي، غیر(
 )تنفیذي، مستقل

 
 

 النشاط الرئیس 

 
 

 اسم الشركة 

 
 

 م

غیر  مساھمة 
 مدرجة 

ممثل عن شخصیة   --
 اعتباریة 

الجزائریة  رئیس مجلس إدارة شركة التبغ  صناعة التبغ غیر تنفیذي 
 ) 2024حتى یونیو  قائمھ  – اإلماراتیة (في الجزائر

1 

مساھمة غیر  
 مدرجة 

ممثل عن شخصیة   لجنة التدقیق 
اعتباریة (وزارة  
 المالیة السعودیة) 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودیة الجزائریة   االستثمار غیر تنفیذي 
 ) 2022في یولیو  منتھیة –لالستثمار (في الجزائر 

2 

-- -- -- -- -- -- 3 

-- -- -- -- -- -- 4 

-- -- -- -- -- -- 5 

 



 

 

 نات الشخصية للعضو المرشح االبي . ا

 ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ االسم الرباعي

 الجنسية
 م   1396/    06/    12   تاريخ الميالد سعودي    

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح . 2

 م
 تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل 

 اسم الجهة المانحة 
 

والمؤسسات المالية   المجلس العام للبنوك م 2018 اسالميةمالية  ماجستير 1
 اإلسالمية

2  
Master Class 

 
 

 التنظيمية القيادة بناء
 التغيير تقود التي 

 االستراتيجية  وتنفيذ
 

 
2016 

 
 المهنية إنسيادجامعة 
 األعمال إدارة كلية

 جامعة الملك سعود  م 2000 لغة يابانية  بكالوريوس  3

4 CIB المجلس العام للبنوك  م 2018 مصرفية اسالمية 

5 CISCAM المجلس العام للبنوك  م 2018 اسواق مالية 

6 CISTRAF المجلس العام للبنوك  م 2018 رة دوليةاتج 

7 CISRIM المجلس العام للبنوك  م 2018 ادارة مخاطر 

8 
 
CIT 
 

 
 معتمد عالمي مدرب

 
2018 

 
 الدولية أكسفورد كلية

9 
 
CIT 

 
 مدرب عالمي معتمد

 
2018 

 
 جامعة هارفرد المهنية

10 
 
TC 

 
 مستشار تدريب

 
2018 

 
 المهنية هارفرد جامعة      

11 

 
ECM 

 معتمد عالمي مدرب
  المالية المصرفية للخدمات 

 والمنتجات والخزينة
 اإلسالمية

 
2018 

 
 األمريكي  المعهد

 المهنية للدراسات  

 المرشح الخبرات العملية للعضو . 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 
 واإلداري واالقتصادي  المجال المالي –والتدريب  لالستشارات  رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة حتى األن   –م 2017من 

 

 مصرف الراجحي  -مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة م2017 –م 2016من 
 

 وكبار العمالء لشركة الرياض المالية مدير وحدة المؤسسات المالية  م2016 –م 2015من 
 

 بنك الرياض  واالستثمارمدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة  م2015 – 1997من 
 



 

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

 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 
شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية
 شخصية مستقل  إنتاج األغذية 

 عضو مجلس إدارة   -1

الترشيحات  عضو لجنة  -2

 والمكافآت 

 عضو لجنة المراجعة -3

 

مساهمة  
 عامة

2 
شركة الشرق األوسط  
للكابالت المتخصصة  

 )مسك( 

مساهمة   عضو مجلس إدارة شخصية مستقل  الكابالت 
 عامة

3 
إستيراد  شركة أفاق الغذاء 

 األغذية 
مساهمة   عضو لجنة المراجعة  شخصية مستقل 

 مقفلة 



 

  
 
 

 ةيتاذلا ةريسلا )١( مقر جذومن
   حشرملا وضعلل ةيصخشلا تانايبلا )أ

   يعابرلا  مسالا تيشبوب دلاخ نب نمحرلادبع نب يزوف 

  ةيسنجلا يدوعس  داليملا خيرات م ١٩٦٢-٦-١٤ 

   حشرملا وضعلل ةيملعلا تالهؤملا )ب

 ىلع لوصحلا خيرات  ةحناملا ةهجلا مسا
 م   لهؤملا  صصختلا لهؤملا

 1 ةاروتكد لامعألا ةرادإ 2022 ثومس تروب ةعماج 

 2  يلاع مولبد  ةدايقلا  2014 ةدايقلل دايسنا جمانرب 

 3  رتسجام   ةيرشبلا دراوملا ةرادإ  2013 مإ دنا يا ساسكت ةعماج

 4 رتسجام  ميلعتلا  2007 ةيكيرمألا اتوسنيم ةعماج 

 5 رتسجام   بساحلا مولع  1990  دهف كلملا ةعماج 

 6 سيرولاكب  بساحلا ةسدنه 1985  دهف كلملا ةعماج

  حشرملا وضعلل ةيلمعلا تاربخلا )ج

  ةرتفلا  ةربخلا تالاجم

  ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش يف يلمع ةرتف لاوط ةيفيظو بصانم ةدع يف تلقنت
 زاغلا جاتنإ راشتسم - يعانصلا بيردتلا ريدم لامعأب مئاقلا  - يفيظولا ريوطتلا ريدم
   نماكملا ةسدنه مظن مسق يرادإ - ةاكاحملا ةمظنأ مسق ريدم - ةيجيتارتسإلا ةيرشبلا دراوملا ةدايق

 م١٩٨٥-٩
 م٢٠١٢-١

 ةيبرعلا نيدعتلا ةكرش يف يلمع ةرتف لاوط ةيفيظو بصانم ةدع يف تلقنت
   ةيدوعسلا

 ٢٠٢٢ - ريوطتلاو ملعتلا تاكارشل ىلعأ راشتسم
 ٢٠١٦ - يرشبلا لاملا سأرل سيئرلا بئان
 ٢٠١٣ -  ةيرشبلا دراوملا سيئر بئان
 ٢٠١٢ - ةيرشبلا دراوملل يذيفنتلا ريدملا

 م٢٠١٢-٢
 نآلا ىتحو

 اهلكش ناك ًايأ ىرخأ ةكرش يأ وأ (ةجردم ريغ وأ ةجردم) ىرخأ ةمهاسم تاكرش تارادإ سلاجم يف ةيلاحلا ةيوضعلا )د
  :اهنم ةقثبنملا ناجللا وأ ينوناقلا

 لكشلا
 ةكرشلل ينوناقلا

 ةيوضع
 ناجللا

 ةيوضعلا ةعيبط
 ةيصخشلا هتفصب(
 ةيصخش نع لثمم،

 )ةيرابتعا

 ةيوضعلا ةفص
 ريغ ،يذيفنت(

 )لقتسم ،يذيفنت

 طاشنلا
 م ةكرشلا مسا سيئرلا

 ةجردم ةكرش 
 مهسألا قوسب
  يدوعسلا

 ةنجل 
 تاحيرشتلا

 ةنجل وضع  ةيصخشلا هتفصب 
  تاحيشرتلا

 ليغشتلا 
 ريوطتلاو
  يقدنفلا

 1 ةفايضلل رود ةكرش 

 ريغ ةيموكح ةهج 
  ةيحبر

 سلجم وضع  ةيصخشلا هتفصب   
  ةرادإلا

 بيردتلا 
 يموكحلا

 ينقتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا 
 ينهملاو

2 

 ريغ ةيموكح ةهج 
 ةيحبر

 ةنجللا
 ةيذيفنتلا

 ةنجللا وضع ةيصخشلا هتفصب 
 ةيذيفنتلا

 بيردتلا 
 يموكحلا

 ينقتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا 
 ينهملاو

3 

 ريغ ةيموكح ةهج 
 ةيحبر

 ةكرش نع الثمم   
 نداعم

 سلجم سيئر 
  ةرادإلا

 ةيعمج 
 ةيحبر ريغ

 4 رطاخملا ءردو رئاسخلا عنم ةيعمج 

 



 
 

 الذاتية السيرة (  1) قمر نموذج
 

 للمرشح الشخصية البيانات   (أ

 االسم الرباعي  فهد ابراهيم سعد الموسى

هـ91/19/9011  الجنسية سعودي    تاريخ الميالد  

 للمرشح العلمية املؤهالت (ب

 م المؤهل التخصص المؤهل  على لالحصو يخرتا المانحة الجهة اسم

 
 جامعة برادفورد

 
7002 

 
 االدارة

 
 ماجستير دولي

1 

 
 جامعة الملك سعود

 
7002 

 
 اإلدارة المالية

 
 بكالوريوس

7 

    3 

    4 

 للمرشح العملية الخبراتج( 

 الفترة مجاالت الخبرة 

حتى االن  -0109 رئيس مجلس ادارة شركة انماء الروابي )شركة مساهمة مدرجة في سوق نمود ( تطوير عقاري   

تطوير عقاري  –رئيس مجلس ادارة شركة دعائم العقارية  حتى االن -9010   

مكة المكرمة  –الرئيس التنفيذي فنادق درنف  –مؤسس شريك   0190- 0101  

عضو مجلس ادارة شركة انسباير فينشرر ) شركة راس مال سعودية (  –مؤسس مشارك  حتى االن  -0191   

الرئيس التفيذي يمامة هيلز شركة تطوير مشاريع عقارية  –سس شريك ؤم  0199- 0190  

أي أخرى شركة أوأي (جةرأوغيرمد جةرمد) أخرى مساهمة شركات اترإدا مجالس في الحالية العضوية د( 
   ً

 :منها املنبثقة أواللجان القانوني شكلها كان ا

القانوني  الشكل

 للشركة

 
 اللجانعضوية 

بصفته )العضوية طبيعة

 عن ممثل الشخصية،

 (يةراعتبا شخصية

 نفيذي،)العضوية  صفة

 غير

 (مستقل تنفيذي،

 
 الرئيس النشاط

 
 الشركة اسم

 
 م

 1 شركة دعائم العقارية  تطوير عقاري  تنفيذي  بصفته الشخصية   ذات مسؤلية محدودة 

شركة راس مال  غير تنفيذي  بصفته الشخصية   ذات مسؤلية محدودة 
 سعودي 

 7 شركة انسباير فينشرر

 
 ذات مسؤبية محدودة 

انماء الروابي شركة  تطوير عقاري  تنفيذي  بصفته الشخصية    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       

 
































































































فهد بن سعد بن حمد التميمي 

هـ1392/4/29سعودي

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية 1421إدارة ماجستير هـ

صندوق تنمية املوارد البشرية ( مدير عام - اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية)

1424/1412

 

عضو لجنة املراجعه املركزيه شركة تكامل لخدمات االعمال القابضة 

مصلحة الجمارك السعودية ( الرقابة الجمركية ) هـ

1442/1424

عضو لجنة املراجعه املركزيه شركة كليات التميز لخدمات االعمال القابضة
عضو لجنة املراجعه املركزيه شركة تمكني للتقنيات لخدمات االعمال القابضة 1438/1439

1438/1439

1438/1439



 
 

 

 الذاتية   السيرة  (1)  رقم  نموذج 
 
 
 
 

 المرشح  للعضو   الشخصية البيانات   1.

سعد الحسيني                                                                                                        محمد عيدالرحمن  الرباعي   االسم  

 الجنسية  سعودي  الميالد   تاريخ 1992/08/28

 المرشح  للعضو العلمية المؤهالت   2.

 م المؤهل  التخصص  المؤهل   على الحصول  تاريخ  المانحة   الجهة اسم

 1 باكلوريوس  أصول الدين 2016 جامعة االمام محمد ابن سعود 

 2 دبلوم عالي موارد بشرية  2018 جامعة المجمعه 

 3 شهادة مهنية  Cme-1 2022 هيئة السوق المالية 

    4 

    5 

     

 المرشح  للعضو   العملية الخبرات   3.

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2018-2022 قسم االستثمار  

 2021-حتى االن إدارة شركة تمويل 

  

  

  

  

 ) مدرجة مدرجة أو غير (  شركات مساهمة أخرى  إدارات مجال  في  الحالية العضوية  4.

 

  الشكل القانوني 
 للشركة 

 
 اللجان   عضوية 

 العضوية   طبيعة
  بصفتة الشخصية،(

  ممثل عن شخصية
 )اعتبارية

 صفة 
 تنفيذي، (العضوية

 )مستقل   تنفيذي، غير 

 
 الرئيس   النشاط

 
 الشركة   اسم

 م

      1 

      2 

      3 

       

 



 

 

 املرشح البيانات الشخصية للعضو  (أ

القاض ي محمد ياسر عبدالعزيز  االسم الرباعي  

08/12/1399 تاريخ امليالد  سعودي الجـنسـيـــــــة   

 العلمية للعضو املؤهالت  ( ب

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 Portland State University 2001 العلوم املالية  بكالوريس  1

االعمال املالية ادارة ماجستير 2  2003 University of Portland 

 IMD - Switzerland 2010 ديمومية االعمال العائلية  التدريب التنفيذي  3

 London Business School (LBS) 2012 بناء االستراتيجية  التدريب التنفيذي  4

 Instead - France 2013 استراتيجية االندماج واالستحواذ  التدريب التنفيذي  5

 Harvard University 2016 الوصول الى خدمات فائقة  التدريب التنفيذي  6

 Stanford University 2020 االدارة وقت االزمات التدريب التنفيذي  7

 الخبرات العملية للعضو  (ت

 مجاالت الخبرة الفترة 

االن حتى  2017يناير  الرئيس التنفيذي  –شركة مجموعة القاض ي القابضة    

االن حتى  2020يناير  دارة عضو مجلس اال  – (بحري ) لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ا   

االن حتى  2020يوليو  دارة عضو مجلس اال  –شركة دراية املالية    

االن  وحتى 2021يونيو  اإلدارة  مجلس عضو  -جبل عمر    

االن حتى  2015ابريل  العضو املنتدب –شركة الزاجل اللوجستية    

االن حتى  2018يناير  عضو اللجنة اللوجستية –غرفة املنطقة الشرقية    

االن حتى  2019يناير  االمناء عضو مجلس  –مجموعة عقال    

2019وحتى يناير  2015يناير  دارة رئيس مجلس اال  –مجموعة عقال املنطقة الشرقية    

2015وحتى يناير  2009يناير  نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية –مجموعة القاض ي القابضة    

2008وحتى ديسمبر  2006ديسمبر  عمال ال تنفيذي لتطوير ارئيس  –مجموعة الجريس ي    

2006وحتى ديسمبر  2004ديسمبر  محلل مالي –مجموعة الفيصلية    

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

 اسم الشركة  م
النشاط 

 الرئيس 

العضوية صفة   

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

الشخصية، ممثل  

عن شخصية 

 اعتبارية( 

 الشكل القانوني للشركة  عضوية اللجان 

 مساهمة غير مدرجة  التنفيذية الشخصية  عضو مجلس االدارة )تنفيذي(  استثمار  مجموعة القاض ي القابضة  1

2 
لشركة الوطنية السعودية للنقل ا

(بحري ) البحري   
(مستقل)عضو مجلس ادارة  نقل بحري   الشخصية  

 عضو لجنة املراجعة

واالستثمار ستراتيجية ال عضو لجنة ا  

 مساهمة مدرجة 

(ستقلم)عضو مجلس ادارة  استثمار  شركة دراية املالية  3  مساهمة غير مدرجة  رئيس لجنة املخاطر  الشخصية  

(ستقلم) ادارة مجلس عضو  استثمار  جبل عمر  4 والترشيحات  املكافأةرئيس لجنة  الشخصية    مساهمة مدرجة  
 



 
 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
  احلقيل بن محد عبدامللك بن عبداهللد.  الرباعي  االسم

تاريخ   سعودي الجنسية 
 الميالد 

 هـ1393

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب 
تاريخ الحصول على   التخصص المؤهل م

 المؤهل
 المناحةاسم الجهة 

1 
جامعة كيس ويسرتن   2003 احملاسبة / املالية الدكتوراهـ

 أمريكا  –ريزيرف 
2 

جامعة كيس ويسرتن   1998 احملاسبة املاجستي 
 أمريكا  –ريزيرف 

 جامعة امللك سعود  1994 احملاسبة بكالوريس 3
4 

SOCPA اهليئة السعودية للمحاسبني   1998 الزمالة احملاسبية
 القانونيني

5 

CPA, CMA, CFM 

زمالة احملاسبني القانونيني /  
زمالة احملاسبني اإلداريني /  

 الزمالة يف االدارة املالية
1997 -1998 AICPA, IMA 

 اخلربات العملية للعضو املرشح ( ج

 مجاالت الخبرة  الفترة

البحري واالستثمارات والطاقة  عضوية جمالس إدارة شركات بأنشطة متنوعة مشلت النقل  حىت اآلن 2011من 
 واملستلزمات الطبية، وصناعات األدوية، واإللكرتونيات االستهالكية، واملطاعم واألغذية،

 جمموعة الفيصلية: عدة مناصب آخرها نائب الرئيس واملدير التنفيذي للمالية 2017حىت   2005من 

 2013  حىت1994من 
جلنة املعايي احملاسبية باهليئة السعودية  عضو هيئة التدريس مبعهد اإلدارة وعضو يف  

 للمحاسبني القانونيني باإلضافة إىل جلان أخرى

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط   اسم الشركة  م
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل  
 شخصية اعتبارية( 

الشكل القانوين  اللجانعضوية 
 للشركة 



 

 ، جلنة املراجعة شخصية   نائب الرئيس، مستقل الطاقة الشركة الوطنية للنقل البحري  1
 مساهمة مدرجة  جلنة االستثمار 

 البنوك مصرف اإلمناء 2
  رئيس اجمللس، مستقل

 شخصية 
، اللجنة التنفيذية 

جلنة الرتشيحات  
 واملكافآت 

 مساهمة مدرجة 

غي نائب الرئيس،  املطاعم  للمطاعم العاملية  أمريكانا 3
 تنفيذي

ممثل عن  
شخصية  
 اعتبارية 

 مساهمة مدرجة  جلنة املراجعة 

غي رئيس اجمللس،  الطاقة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  4
 تنفيذي

ممثل عن  
شخصية  

اعتبارية شركة  
 البحري 

ذات مسؤوليه   -
 حمدودة

غي نائب الرئيس،  األغذية  الكويتية لألغذية  5
 تنفيذي

ممثل عن  
شخصية  
 اعتبارية 

 مساهمة مقفلة  جلنة املراجعة 
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