
  

       

                                                   

ة مجلس اإلدارة    قائمة المرشح لعض

List of Nominees for the Board of Directors Memberships 

 .Name Ser  االسم  م
  Mr. Ayoub Omran M. Alamrani 1  األستاذ أيوب عمران دمحم العمرا   1

  Mr. Rasheed Sulaiman Alrasheed  2  رشيد سليمان ارشيد الرشيد األستاذ   2

  Mr. Fahad Abdullah A. Alsemaih 3  فهد عبد هللا على آل سميح األستاذ   3

  Mr. Adel Abdulaziz S Alhazani 4  عادل عبد العزيز سعود الهزاني األستاذ   4

  Mr. Hasan Omar A Bakhamis  5  با خميس  حسن عمر على األستاذ   5

  Mr. Abdullah Ibrahim S Almahwas  6  عبد هللا إبراهيم سليمان المهوس األستاذ   6

  Dr.Abdulwahab Mossab A Abukwaik  7  كويك بوعبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أ الدكتور   7

  Mr. Ahmed Sulaiman S Almuzaini  8  أحمد سليمان سالمه المزيني األستاذ   8

  Mr. Abdulrhman Saleh I Alhudheif 9  عبد الرحمن صالح إبراهيم الحضيف األستاذ   9

  Dr.Faisal Adulkarim A Alkhamis 10  / فيصل عبد الكريم على الخميسالدكتور  10

  Mr. Yasser Saleh Nafe Alharbi 11  ياسر صالح نافع الحربي األستاذ   11

  Mr. Waleed Mohammed A Almutawa  12  المطوع زوليد دمحم عبد العزي األستاذ   12

  Mr. Mohammed Ibrahim M Aresseeni  13  دمحم إبراهيم دمحم الرسيني األستاذ   13

  Mr. Bader Hamad A Alkadi 14  بدر حمد عبد هللا القاضي األستاذ   14

  Mr. Waleed Khaled A Al Gosaibi  15  وليد خالد أحمد القصيبي األستاذ   15

  Mr. Amer Abdullah A Alghofaili 16  عامر عبد هللا عامر الغفيلي  األستاذ   16

 

  

  

  

  



 
 

 
 

السيرة الذاتية (1 )نموذج رقم   

 
 

البيانات الشخصية للعضو المرشحأ(   

 االسم الرباعي ايوب بن عمران محمد العمراني

20/10/1988  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

اسم الجهة المانحة   م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل 

اولستر/ بريطانياجامعة   1 ماجستير تطوير األعمال واالبتكار 2020 

عامةإدارة  2012 جامعة الملك عبدالعزيز  2 بكالوريوس 

    3 

    4 

    5 

 الخبرات العملية  للعضو المرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 

مدير عالقات المستثمرين  –البنك الرقمي السعودي  حتى االن -2022   

عالقات المستثمرينمسؤؤل  –الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مجموعة   2022-2020 

مستشار غير متفرغ  – شركة نقاوة لتقنية المعلومات  2017-2021  

ادارة المزادات العقارية  –شركة اركان الكيان العقارية   2014-2017  

2019-2011 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   

كان شكلها أيا آخرىشركة  اي أو (غير مدرجةومدرجة  ) آخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة   
اللجان المنبثقة منها: أو القانوني   

الشكل القانوني 
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية
) الشخصية ةبصفت   

عن شخصية ممثل  
(اعتبارية  

 صفة العضوية
تنفيذي غير)  

(مستقل تنفيذي  

 
 النشاط الرئيس

 
الشركةاسم ا  

 
 م

 مساهمة مدرجة
لجنة الترشيحات 

 والمكافات
-شمس-شركة المشروعات السياحية  السياحة مستقل -  1 

 مساهمة مدرجة
لجنة التطوير 

 واالستثمار
شمس-شركة المشروعات السياحية  السياحة مستقل - - 2 

      3 

      4 
 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 رشيد سليمان الرشيد االسم الرباعي

 22/5/1795 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 حةالمان إسم الجهة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة الملك سعود 1771 محاسبة بكالوريوس

2 
    

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي للمالية / بنك اوف نيويورك ميلون السعودية الزلت - 6/2222

 ومدير إدارة المخاطر/ شركة اشمور المالية السعودية الرئيس التنفيذي للمالية 5/2222 – 5/2211

 دويتشه بنك ودويتشة المالية السعودية الرئيس التنفيذي للمالية / 7/2219 – 7/2215

  

  

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 شركة المشروعات السياحية 1
 )شمس(

رئيس لجنة  بصفته الشخصية مستقل خدمات استهالكية
وعضو  المراجعة

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 مساهمة عامة

رئيس لجنة  بصفته الشخصية مستقل سلع استهالكية شركة نسيج العالمية 2
 المراجعة

 مساهمة عامة

شركة عبدالله عبدالعزيز  3
 الراجحي وأوالده القابضة

عضو لجنة  بصفته الشخصية مستقل شركة قابضة
 المراجعة

 مساهمة مغلقة

 



 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1

 فهد بن عبد هللا بن علي آل سميح االسم الرباعي 
هـ 01/07/1384 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة اسم  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م

 جامعة الملك سعود  1989 كيمياء  بكالوريوس  1
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

وحتى تاريخه 2019أبريل  شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية  -الرئيس التنفيذي     

م 2018مايو  – 2016يناير  شركة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    

مارس  – 1995يناير

2014 
 العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها 

 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة 

  

  

  

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

صفة   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
العضوية)تنفيذي،  

 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  
)بصفتة الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

الشكل القانوني   عضوية اللجان 
 للشركة 

شركة المشروعات   1

شمس  - السياحية  
 بصفته الشخصية  مستقل  الخدمات اإلستهالكية 

الترشيحات  رئيس لجنة 

 والمكافآت 
 مساهمة مدرجة 

2       

3       

       

 



 
-----

_______________________________________________________________________________________  

) السيرة الذاتية1نموذج رقم (  
 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح  )1

االسم  عادل عبدالعزيز سعود الهزاني
 الرباعي

ه 1/7/1383  الجنسية  سعودي تاريخ الميالد 

  المؤهالت العلمية للعضو المرشح  )2

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاريخ الحصول على  اسم الجهة المانحة

جامعة غرب ميتشجان الواليات المتحده 
 األمريكيه

  بكالوريوس إدارة اعمال  نظم معلومات 30/12/1989 

      

      

 الخبرات العملية للعضو المرشح  )3

 الفترة مجاالت الخبرة

 2004-1994  تقنية المعلومات شركة سابك

 2014-2004  تقنية المعلومات بنك البالد 

  2020- 2014  تقنية المعلومات شركة اتحاد اتصاالت موبايلي

  أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني مدرجة)أو غير  (مدرجةالعضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة    )4

أو اللجان المنبثقة منها:                

الشكل القانوني 
 ركة ـــــللش

عضوية 
 اللجان 

ة طبيعة العضوي
الشخصية ،  (بصفته 

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية 

ة ــصفة العضويـ
( تنفيذي ، غير 
 تنفيذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 اليوجد     

  2  اليوجد          

            3  

      4 
             5  

 







 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2
 جامعة امللك عبدالعزيز 

 مرتبة شرف أولى 

3 
 دكتوراة هندسة  

أدارة  –هندسة صناعية 

 مشاريع
06-2019 

  الوطنية إيرلندا جامعة
 سنوات( 4)  امتياز  

 PMP-EuroMaTeck  شهادة إدارة املشاريع    4

5 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

مشروع برامج التمكيين  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 بروكتر اند جامبل  –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية   –مدير مشاريع  2002-2003

 صافوال لألغذية    –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية   –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة   2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة ی لألغذ صافوال  - والخدمات ةیالھندس االدارة - ذيیتنف ر ی مد 2008-2011

 صافوال واملراعي وشركات عاملیة(  )مشروع مشترك بين - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول  2011-2013

 ةی لالغذ صافوال  مجموعة - عیاملشار  و   ةیالھندس االدارة - أول  ذيیتنف ر ی مد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا -محاضر ومشرف أبحاث املاجستير  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -االعمال  وريادة االقتصادي  التطوير  قسم العلمي ومدبر  البحث عمادة لیوك 2019-2022

  التنفيذيةعضو عدد من اللجان  – UBT –الھندسة   ةیوأستاذ مساعد بكل -( CBAعميد كلية إدارة األعمال ) حتى االن  – 2022
 



 

 

 

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 
تنفيذي،  ) صفة العضوية  

 ( غير تنفيذي، مستقل 

بصفته  ) طبيعة العضوية  

الشخصية، ممثل عن  

 ( اعتبارية شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

 بصفته الشخصية   عضو مستقل  التأمين   الخليجية العامة للتامين  1
 عضو لجنة االستثمار  

 عضو لجنة إدارة املخاطر 
شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       

5       



 

 
 

 
 الذاتية  السيرة( 1)  رقم  نموذج

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح  ( أ 

 الرباعي االسم سالمة المزيني أحمد بن سليمان 

 الجنسية  سعودي   تاريخ الميالد  م 1977مايو  21     

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ( ب
 م  المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل  المانحة   الجهة  اسم 

 1 درجة البكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد  محاسبة  م 1999 جامعة الملك سعود 

 2 درجة الماجستير في إدارة األعمال  إدارة األعمال  م 2014 جامعة الفيصل 

 ج( الخبرات العملية للعضو المرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 
 رئيس تنفيذي   –محدودة شركة ذات مسؤولية :  شركة َرِسيْم لالستثمار)َرِسيْم(

االستثمار، ريادة وتطوير األعمال، المشاريع الناشئة، قيادة التحول االستراتيجي، تطوير األعمال، المشورة االستثمارية  مجاالت الخبرة:
 وإدارة المشاريع في مراحل ُمبكرة. 

 حتى تاريخه  – 2022يناير 

 شريك تنفيذي  –شركة ذات مسؤولية محدودة : )كواليتي آند تايم( لخدمات األعمالالجودة والوقت شركة  
 حتى تاريخه  – 2022يناير  .، تطوير األعمال، تطوير المشاريع، تأسيس وإدارة المشاريعخدمات اإلدارة العليا مجاالت الخبرة:

 مستشار تنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة  –شركة مساهمة مقفلة : شركة َمَدْر لالستثمار
االستثمار، التطوير العقاري، قيادة التحول االستراتيجي، تطوير األعمال، الحوكمة، إدارة مشروع الطرح في السوق   مجاالت الخبرة:

 المالي، إعادة هيكلة محفظة االستثمار، ترتيب التمويل.
 م 2022يناير  – 2021يناير 

 المستشارينمؤسس وكبير  –ذات مسؤولية محدودة  مهنية  شركة: الجودة والوقت لالستشارات اإلدارية )كواليتي آند تايم(شركة  
االستشارات المالية، االستشارات االقتصادية، تأسيس وإدارة المشاريع، االستشارات اإلدارية، الفرص االستثمارية، التمويل،  مجاالت الخبرة:

 التقييم، دراسات الجدوى، االستشارات التنظيمية، تطبيقات التقنية.
 ريخه حتى تا –م 2011مارس 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  –شركة مساهمة عامة : الشركة السعودية لألسماك
 م 2019سبتمبر  – م 2018مايو  اإلدارة التنفيذية، التخطيط االستراتيجي، إدارة مشروع التحول، استقطاب الكفاءات. مجاالت الخبرة:

 رئيس تنفيذي  –شركة مساهمة مقفلة : شركة ُملكّية لالستثمار
اإلدارة التنفيذية، إدارة األصول، المصرفية االستثمارية، الطرح الخاص، صناديق االستثمار، إدارة المحافظ الخاصة،  مجاالت الخبرة:

 التطوير واالستثمار العقاري، األبحاث والمشورة االستثمارية، دراسات الجدوى، التقييم.
 م2016مارس  – م 2012نوفمبر 

 نائب رئيس تنفيذي –مساهمة مقفلة   شركة شركة منافع القابضة:
التطوير االستراتيجي، إدارة المخاطر، دراسات المشاريع، إدارة المحافظ االستثمارية، التطوير واالستثمار العقاري،   مجاالت الخبرة:

 التطوير التنظيمي، قياس األداء، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة اإللكترونية. 
 م2012أكتوبر  –م 2012مارس 

 نائب رئيس تنفيذي  –شركة مساهمة عامة  شركة خدمات السيارات والمعدات )ساسكو(:
المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات  مجاالت الخبرة:

 الجدوى، التحول وتطوير األعمال.
 م2012فبراير  – م 2009أكتوبر 

 نائب رئيس تنفيذي  –شركة مساهمة مقفلة  شركة مشاريع األرجان:
المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات  مجاالت الخبرة:

 الجدوى. 
 م2009أكتوبر  –م 2009فبراير 



 

 
 

 رئيس قطاع المشورة المالية وتمويل الشركات  –شركة ذات مسؤولية محدودة   شركة الفريق األول )تيم ون(:
االستشارات المالية، االستشارات اإلدارية، أعمال األوراق المالية، الترتيب، التمويل، الطروحات العامة والخاصة، التقييم،  ة:مجاالت الخبر 

 دراسات الجدوى. 
 م2009يناير  – م 2005ديسمبر 

 مدير المحاسبة المالية  –شركة مساهمة عامة : شركة بنك البالد
 م2005نوفمبر  –م 2005مارس  المحاسبة المالية، االستثمار، تطبيق أنظمة المحاسبة واإلدارة الرئيسية للعمليات البنكية.  مجاالت الخبرة:

 مدير العمليات المالية – هيئة حكومية  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني:
 م 2005مارس  – م 2003يناير  تطوير الموارد المالية، التطوير اإلداري والتنظيمي، العمليات المالية، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة اإللكترونية. مجاالت الخبرة:

 كبير محاسبين  –شركة تضامن مهنية   شركة إرنيست ويونغ العالمية:
 م2003يناير  –م 1999سبتمبر  استشارات تطوير األعمال، الزكاة وضريبة الدخل. المحاسبة، المراجعة، االستشارات المالية،   مجاالت الخبرة:

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

 عضوية اللجان 
العضوية  طبيعة 

)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 
 الشركة   اسم النشاط الرئيس 

 
 
 م 

 مساهمة ُمدرجة 
 عضو مجلس إدارة 
 رئيس لجنة المرجعة 

  .1 شركة بنان العقارية  االستثمار العقاري  مستقل صفة شخصية 

  .2 شركة َرِسيْم لالستثمار  االستثمار تنفيذي  صفة شخصية  مدير  مسؤولية محدودة

  .3 شركة الخزف السعودي  صناعي تجاري  مستقل صفة شخصية  رئيس لجنة المرجعة  مساهمة ُمدرجة 

 صناعي تجاري  مستقل صفة شخصية  رئيس لجنة المرجعة  مساهمة مقفلة 
 وأوالدهشركة عبدهللا بن عبد العزيز الراجحي 

 القابضة 
4.  

  .5 شركة الجودة والوقت لخدمات االعمال  خدمات  تنفيذي  صفة شخصية  مدير  مسؤولية محدودة

  .6 لالستشارات اإلداريةشركة الجودة والوقت  خدمات  تنفيذي  صفة شخصية  مدير  مسؤولية محدودة

 عضو مجلس إدارة  مساهمة مقفلة 
 رئيس لجنة المرجعة 

  .7 حزام المعلومات شركة  تقنية معلومات  مستقل صفة شخصية 

  .8 شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري  االستثمار العقاري  مستقل صفة شخصية  عضو مجلس إدارة  مساهمة مقفلة 

 















  

 

 

 

 

 




