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ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   محسن أحمد خليل 

 الج نس ية الواليات المتحدة  تاري    خ الميالد 01/10/1952

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

س ماساتشوستمعهد  
 للتنكنولوجيا 

 1 ماجستير  إدارة 1980

 2 دكتوراه  هندسة كمبيوتر  1976 جامعة جنوب كاليفورنيا 

 3 ماجستير  هندسة كمبيوتر  1973 جامعة ويسكونسن 

وت    بير
ياء  1972 الجامعة األمريكية ف   4 بكالوريوس  فير 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

كة ماكفيست   اآلن -2012   لالستشارة واالستثمار مؤسس والرئيس التنفيذي لشر

 2012-2010 الرئيس العالمية لمجموعة أعمال المناخ –مؤسسة التمويل الدولية 

 2010-2000 المعلومات واالتصالت العالمية –مدير  –مؤسسة التمويل الدولية 

ق األوسط وشمال أفريقيا - مؤسسة التمويل الدولية  2000-1998 مدير اسيا الوسىط والشر

 1998-1992 قسم البنية التحتية  –كبير مسؤولير  االستثمار   –مؤسسة التمويل الدولية 

ق األوسط  –مسئول استثمار أول  –مؤسسة التمويل الدولية   1992-1989 قسم االستثمار ألوروبا والشر

 1989-1986 مدير مهمات قسم الصناعة  –البنك الدول  

يد واالتصاالت اللبنانية   1985-1982 مستشار أول  –وزارة الير

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها  )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

 

اللجنة التنفيذية،  
شيحات   الير لجنة 
لجنة  والمكافآت، 
المصالح    تعارض 
المعامالت  و 

 طاقة ومياه  مستقل شخصية 
والطاقة  المياه  أعمال  كة  شر

 )اكوا باور( الدولية
1 

  



ذو  لألطراف 
 العالقة

      2 

      3 

      4 

  





ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   محمد نبيل بن محمد الميداني  عمربن

 الج نس ية سعودي  تاري    خ الميالد 11-11-1979

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاري    خ الحصول عىل  اسم الجهة المانحة 

 1 تجارة بكالوريوس  مالية  2002 كلية جون مولسون لألعمال 

    2 

    3 

    4 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

الصناعية اإلدارة التنفيذية )الرئيس والمدير التنفيذي ، اللجنة التنفيذية(: المياه ، الطاقة ،الغازات 
كات التطوير والبنية التحتية البيئية والنقل  شر

 اآلن-2021

الغازات الصناعية والبنية   اإلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي ، اللجنة التنفيذية(: المياه، الطاقة،
كات التطوير  التحتية البيئية والنقل  شر

2018-2021 

 2018-2011 إدارة المخلفات؛ إعادة التدوير  حتية لمعالجة البيئة. إلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي(: البنية الت

 2011-2007 نائب رئيس تطوير أعمال االنشاء والصيانة و العمليات

  

  

  

  

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو 
 اللجان المنبثقة منها: القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

مساهمة 
 مقفلة 

كة  الستثمار ا تنفيذي غير  بصفته الشخصية  اللجنة التنفيذية   1 رؤية العالمية لالستثمارشر

ذات مسئوليه 
 محدوده 

 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
كة استدامة  الستثمار ا غير تنفيذي   2 شر

  



مسئوليه  ذات 
 محدوده 

 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
كة مياهنا  معالجة المياه  غير تنفيذي   3 شر

مسئوليه  ذات 
 محدوده 

 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
كة جدة لخدمات المياة  معالجة المياه  غير تنفيذي   4 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

لجنة   رئيس 
شيحات  الير
 والتعويضات 

شخصية   عن  ممثل 
 اعتبارية 

يد  غير تنفيذي  يد السعودية  تير كة تير  5 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
كة قدرة العربية للطاقة  غازات صناعية  غير تنفيذي   6 شر

مسئولية ذات  
 محدودة 

االدارة   لجنة 
والتطوير 

 ، والتعويضات 
المراجعة   لجنة 
لجنة  المعمارية، 
لجنة  االستثمار، 

شيحات  الير
كات   وحوكمة الشر

شخصية   ممثل 
 اعتبارية 

 7 قدرة منتوجات الهواء غازات صناعية  غير تنفيذي 

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
 8 أمواج الجبيل للغازات  صناعية غازات  غير تنفيذي 

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
ان لمشاري    ع الغاز  غازات صناعية  غير تنفيذي   9 جير 

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
 10 أجياد للتعليم والتدريب  مشاري    ع التعليم غير تنفيذي 

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
كة االتحاد العالمية للطاقة مشاري    ع الطاقة غير تنفيذي   11 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
كة األبراج المتكاملة  اتصاالت  غير تنفيذي   12 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

نفايات   معالجة 
 صلبة 

كة بيتونا   13 شر

مسئولية ذات  
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

نفايات   معالجة 
 صلبة 

المتكاملة   السعودية  كة  الشر
 لمعالجة النفايات 

14 

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
كة صحارى لأللمنيوم  مواد انشاء  غير تنفيذي   15 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
قية المتكاملة  صناعة انابيب  غير تنفيذي  كة انابيب الشر  16 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
وع الموجة األول  بناء  غير تنفيذي  كة مشر  17 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
   ادارة مرافق  غير تنفيذي 

كة كفاءة المبان   18 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
وع ينبع للكهرباء  مقاوالت  غير تنفيذي  كة مشر  19 شر



مسئولية  ذات 
 محدودة 

 
شخصية   ممثل 

 اعتبارية 
كة الرؤيا لالستثمار  استثمار  غير تنفيذي   20 شر

 



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

ي ماري ريشيل 
 االسم الرباعي  ق 

 الج نس ية بلجيكيا  تاري    خ الميالد 29/04/1955

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير  تغير مناخ  2020 لندن  -كلية كنج 

 2 ماجستير  ادارة أعمال  1994 لوفان ال نوف جامعة 

 3 بكالريوس  هندسة مدنية  1979 لييج جامعة 

    4 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفي 

اتيجية و مستشار أول   2021-2020 للتغيير رئيس  المخاطر واالستدامة و االسي 

شيحات أكوا باور، ونائب رئيس مجلس ادارة نوماك   2019-2017 عضو لجنة المكافآت والي 

ي  كة إنجر ي شر
 2017-2015 رئيس تنفيذي مكلف و رئيس عمليات المشاري    ع ق 

ناشونال باور كة اني  ي شر
 2015-2011 مدير تنفيذي و رئيس العمليات ق 

ق األوسط  ي دي اف سويز العالميةمدير تنفيذي للشر كة جر  2011-2007 واسيا وأفريقيا شر

ي دي اف سويز العالمية  كة جر ق األوسط شر  2006-2003 رئيس قسم تطوير األعمال و المدير التنفيذي للشر

ي دي اف سويز العالمية كة جر  2003-2001 مسئول تطوير أعمال أول شر

  

كات   (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها    مساهمة أخرىالعضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
ي 
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة اسم  النشاط الرئيس  م الشر

      1 

      2 

      3 

      4 

  



  







ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

  
 االسم الرباع   احمد عبد العزيز محمد الحقبان 

 الج نس ية سعودي  تاري    خ الميالد م  1979يناير  7 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاري    خ الحصول عىل  اسم الجهة المانحة 

 1 ماجستير ادارة اعمال ادارة 2009 جامعة انسيد 

 2 بكالوريوس علوم  انظمة كمبيوتر و معلومات  2000 جامعة الملك سعود 

    3 

    4 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

كة الحلول   حتر االن -2021 المبسطة الماليةالمؤسس و المدير التنفيذي ، شر

 2021  – 2017 عضو مجلس ادارة و المحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية 

 2017-2013 هيئة تنمية الصادرات السعودية و االمير  العام لعضو مجلس ادارة 

  وزارة التجارة و اإلستثمار
 2017  – 2016 وكيل التجارة الخارجية ف 

  وزارة الشؤون الخارجية مدير التحول / 
 2013  – 2010 مدير قسم تقنية المعلومات / مستشار ف 

 حتر االن -2017 عضو مجلس ادارة ، الخطوط السعودية 

كة اب تاون جده   حتر االن  – 2020 رئيس مجلس اإدارة ، شر

كة العبيكان للزجاج   حتر االن  – 2021 عضو مجلس ادارة ، شر

كة عزمعضو مجلس ادارة ،     شر
 حتر االن  – 2021 السعودية اي س  نر

  للوجبات الجاهزة رئيس مجلس ادارة
كة وجبة اشنر  حتر االن  – 2021 ، شر

 2021 -2017 عضو مجلس ادارة ، الهيئة السعودية للغذاء و الدواء

ئ السعودية عضو مجلس ادارة ،   2021 -2017 الهيئة العامة للموان 

ان اديلعضو   2020 -2017 مجلس ادارة ، طير

 2021 -2017 المؤسسة العامة لجرس الملك فهد رئيس مجلس ادارة ، 

يات الحكومية عضو مجلس ادارة ،   2021 -2019 هيئة المحتوى المحىل  و المشير

كة الغاز و التصنيع االهلية عضو مجلس ادارة ،   2019  – 2016 شر

كة تبادل ، ادارة بعد ذلكو رئيس مجلس عضو مجلس ادارة   2021  – 2016 شر

كة مركز إيداع األوراق المالية ، إيداع عضو مجلس ادارة ،   2017  – 2016 شر

  



  للنخيل والتمورعضو مجلس ادارة ، 
 2016 -2013 المركز الوطت 

 2008 -2006 مدير تطوير اعمال ، انظمة سيسكو 

نامج   الير  ، وع  مرسر مدير   ، أعمال  االتصاالت محلل  لجنة  من  )معار  ونية  اإللكير للحكومة    
الوطت 

 وتكنولوجيا المعلومات( 
2004 –  2006 

  ، مايكروسفت 
 2004 -2000 مدير الحساب الفت 

 كان شكلها   (د
ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر ي مجالس إدارات شر

 
العضوية الحالية ف

ي أو اللجان المنبثق 
 ة منها: القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للرسر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الرسر

 جهة حكومية 
لجنة المكافات و  
شيحات و  الير
اتيجة   االسير

ان  مستقل صفته الشخصية   1 الخطوط السعودية  الطير

كة   شر
مساهمة 
 مقفلة 

 ال يوجد 
ممثل عن صندوق 
 االستثمارات العامة 

رئيس مجلس  
ادارة غير 
 تنفيذي 

 2 اب تاون جده  العقارات 

كة   شر
مساهمة 
 مقفلة 

لجنة المكافات و  
شيحات   الير

 صفته الشخصية 
رئيس مجلس  
ادارة غير 
 تنفيذي 

االغذية و 
وبات  المرسر

  
 3 للوجبات الجاهزةوجبة اشنر

كة   شر
مساهمة 
 مقفلة 

 صفته الشخصية  ال يوجد 
رئيس مجلس  
 ادارة و مالك

 4 الحلول المبسطة المالية  الماليةتكنولوجيا ال

كة   شر
مساهمة 
 مقفلة 

لجنة المكافات و  
شيحات   الير

 5 العبيكان للزجاج  صناعة الزجاج  مستقل صفته الشخصية 

كة   شر
مساهمة 
 مقفلة 

 مستقل الشخصية صفته  ال يوجد 
تكنولوجيا  
المعلومات 
 واالتصاالت 

  
 6 عزم اي س  نر

  



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

ن أنتونسيك   االسم الرباع   الدكتورة مادلير

 الج نس ية امريكية  تاري    خ الميالد م  1953مارس  13

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

جامعة نيويورك ، مدرسة  
ن   ستير

1983 
االقتصاد مع تخصص ثانوي 

  المالية
 فن

 1 دكتوراه 

جامعة نيويورك ، مدرسة  
ن   ستير

1981 
االقتصاد مع تخصص ثانوي 

  المالية
 فن

  الفلسفة 
 2 ماجستير فن

 3 بكالوريوس  ادارة اعمال 1976 كلية ساوثهامبتون 

    4 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

عقد قصير األجل للعمل كمستشار أول لألونكتاد بشأن تقارير البيئة والتنمية المستدامة وأهداف التنمية 
 المستدامة. 

2 /2021 –  11 /2021  

2021/ 6 –  2019/ 11 الرئيس التنفيذي ، معهد الخوارزميات العالمية   

2 /2019 –  11 /2019 ( SASBالتنفيذي ، مؤسسة مجلس معايير محاسبة االستدامة ) الرئيس   

2017/ 10 –  2015/ 10 الرئيسية المدير التنفيذي وعضو لجنة التشغيل المستثمرون العالميون   

ن الخزانة بالبنك الدول   2015/ 7  – 2011/ 7 نائب الرئيس وأمير  

2011/ 7 –  2009/ 11 مستشار مستقل   

  الذاتية  -المنتدب ، ليمان براذرز )أدوار مختلفة العضو 
تر   سير

2009/ 11  – 1999/ 7 (7و  6يرجر الرجوع إل صفحتر  

 تر  إل س  
ن ن ، األمريكتير ن الخزانة ، بنك باركلير ن كابيتال وأمير 1999/ 5  – 1997/ 3 مدير ، باركلير  

كة نائب الرئيس ،  ة شر 1997/ 3  – 1985/ 6 ( 8الذاتية الصفحة غولدمان ساكس. )أدوار مختلفة ، انظر السير  

  نيويورك 
1985/ 6  – 1983/ 6 خبير اقتصادي ، بنك االحتياط  الفيدرال  فن  

ن لألعمال بجامعة نيويورك )  ة الذاتية الصفحة   متعلممساعد ، كلية ستير   الجامعة ، انظر السير
1986 - 1980 ( 9فن  

 الشكل
  
القانوتن
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

ذات مسؤولية 
 محدودة 

 مستقل صفتها الشخصية  ال يوجد 
إدارة المخاطر 

والرقابة التنظيمية 
بورز  آند  )مجلس   ستاندرد 

 االدارة( 
1 

  



عىل منظمة 
  
التصنيف اإلحصات 
ف بها عىل   المعير
  
المستوى الوطتن

 (NRSRO   
( والتر
تنتج تصنيفات 
ائتمانية عالمية.  
  مجلس 

كعضو فن
فة اإلدارة   ، و مشر

ذات مسؤولية 
 محدودة 

 مستقل صفتها الشخصية  التعويضات 

عىل أعمال الموافقة 
ماليةالتكنولوجيا ال  

المتعلقة بالخدمات  
المالية لتكون هدف 

كة  اندماج لشر
التكنولوجيا المالية  
 . لغرض االستحواذ 

مساال   ماليةالتكنولوجيا  ال
سباك  فاي  فتاك  مستشارون 

 )مجلس االدارة( 
2 

 غير ربحية 
الرجاء الرجوع ال  
ة الذاتية   السير

 مرفق 
 مستقل صفتها الشخصية 

اف العام   اإلشر
باإلضافة إل 

مسؤوليات اللجنة 
الموافقة بشكل 

أساس  عىل المسائل 
 المالية لكلية الطب 

  كلية طب 
ن فن فير مجلس المشر

الدراسات  وكلية  وايل كورنيل 
بجامعة  الطبية  للعلوم  العليا 

 كورنيل. )مجلس ادارة( 

3 

  



 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 البيانات الشخصية للعضو المرشح  . أ

 وليد بن أحمد محمد بامعروف  االسم الرباعي 

م 6/9/1971 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية   

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  . ب

تاريخ الحصول على   التخصص  المؤهل  م
 المؤهل 

 اسم الجهة المانحة 

 جدة  - جامعة الملك عبد العزيز م2009 إدارة أعمال  ماجستير تنفيذي 1

  –  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م1995 محاسبة  بكالوريوس  2
 الظهران 

زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين   3
 (CPAالقانونين )

 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين م1997 محاسبة ومراجعة 
 الواليات المتحدة االمريكية –

زمالة المحاسب االداري المعتمد   4
CMA 

المعهد االمريكي للمحاسبين   م2001 محاسبة إدارية 
 الواليات المتحدة االمريكية –االداريين

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين  5
 (SOCPAالقانونيين )

 للمحاسبين القانونيينالهيئة السعودية  م2005 محاسبة ومراجعة 

الجمعية السعودية للمراجعين   م2012 مراجعة  (CIAزمالة المراجع الداخلي المعتمد ) 6
 الواليات المتحدة االمريكية –الداخليين

 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  2017 تقييم  مقيم منشآت اقتصادية معتمد  7

 السعودية  -اإلفالس  لجنة  2019 قانون مرخص  أمين إفالس  8

 الخبرات العملية للعضو المرشح  . ج

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 شركة طالل أبو غزالة وشركاء محاسبين قانونيون -   شريك ومحاسب قانوني تاريخه حتى   – 2009

 األهلي للتكافل شركة   – (CFO)المدير المالي  2008 – 2005

 للتنمية الزراعية تبوك  -  رئيس لجنة المراجعة 2021 -  2012

 اتحاد عذيب لالتصاالت  -  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة  2020 – 2019

 )بترورابغ(  رابغ للتكرير والبتروكيماويات -  عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت    2018 – 2015

 ( ينساب، )للبتروكيماويات ينبع الوطنية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة  2014 -  2011

  

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

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
صفة  

العضوية)تنفيذي،  
 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  
الشخصية،   )بصفتة 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 شخصية  مستقل صناعة األسمنت  أسمنت نجران  1
رئيس لجنة المراجعة،  

رئيس لجنة  
 الترشيحات والمكافآت 

 مساهمة مدرجة 

 مغلقة  مساهمة المراجعة رئيس لجنة  ال ينطبق  من خارج المجلس  التعدين  المصانع الكبرى للتعدين 2

مجموعة بن الدن   3
 العالمية القابضة 

 مغلقة  مساهمة عضو لجنة المراجعة  ال ينطبق  من خارج المجلس  مقاوالت 

سليمان بن عبد العزيز   4
الراجحي لالستثمارات  

 العقارية
 عضو لجنة المراجعة  ال ينطبق  من خارج المجلس  استثمارات عقارية 

ذات مسئولية  
 محدودة 

 مغلقة  مساهمة رئيس لجنة المراجعة  ال ينطبق  من خارج المجلس  استثمارات مالية  آرش المالية  5

       

 التوقيع 
 

 

 









ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   إبراهيم بن سليمان الراجح   

 الج نس ية سعودي   تاري    خ الميالد 1970سبتمير  1

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاري    خ الحصول عىل  اسم الجهة المانحة 

ول   للبير فهد  الملك  جامعة 
 والمعادن

ية  1994  1 بكالوريوس  الموارد البشر

إلدارة    الدولية  هولت  كلية 
 األعمال

 2 ماجستير    علوم اإلدارة   1996

وبوليتان   2008 جامعة لندن ميير
واألساليب  النظم  هندسة 
وبحوث  صناعية  )هندسة 

 العمليات( 
 3 دكتوراه  

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

كة المطاحن الثالثة     حتر تاريخه 2021 رئيس مجلس إدارة شر

كة طيبة لتطوير المطارات بالمدينة المنورة   حتر تاريخه  2015 رئيس مجلس إدارة شر

كة طيبة لتشغيل المطارات   حتر تاريخه  2012 بالمدينة المنورةرئيس مجلس إدارة شر

 حتر تاريخه 2016 سسة نماء الراجح  اإلنسانية  بمؤ عضو مجلس األمناء 

 حتر تاريخه 2015 عضو مجلس نظارة أوقاف  حصه القبيس   

ز  العلم    حتر تاريخه 2018 نائب رئيس مجلس إدارة برنامج حصه القبيس  للتمير

كة إسمنت العربية  عضو   2016-1999 مجلس إدارة شر

كة  عضو   2021-2009 مجموعة الراجح  القابضة  مجلس إدارة شر

كة أوقاف سليمان الراجح   القابضة    2018-2012 عضو مجلس المديرين شر

كة عضو   2017-2011 دواجن الوطنية  مجلس إدارة شر

كة أوقاف سليمان الراجح  القابضة     شر
 2018-2011 عضو اللجنة التنفيذية فز

كة  المديرين مجلس  عضو   2017-2012 سليمان عبدالعزيز الراجح  لالستثمارات العقارية  شر

كة  عضو   2017-2014 األجيال القابضة  مجلس إدارة شر

كة  عضو   2017-2012 العراب للمقاوالت  مجلس إدارة شر

كة    2016-2012 مدى البنية التحتية القابضة رئيس مجلس إدارة شر

كة   2017-2008 المحدودة جيتكو  المشاري    ع والتجارة رئيس مجلس إدارة شر

كة عضو   2020-2018 )أكوا باور(أعمال المياه والطاقة الدولية  مجلس إدارة شر

  



وع دواجن الوطنية    2008-1999 مدير عام مشر

كة دواجن الوطنية    شر
 1999-1996  نائب المدير العام فز

كة فرسان للسفر والسياحة   1995-1994   المدير العام لشر

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانونز
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
الشخصية،  )بصفته 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

مساهمة 
 مقفلة  

- 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

كة المطاحن الثالثة    صناعة    1 شر

مساهمة 
 مقفلة  

- 
 غير تنفيذي  بصفته الشخصية، 

كة طيبة لتطوير المطارات  تطوير المطارات  2 شر

مسئولية  ذات 
 محدودة  

- 
 غير تنفيذي  بصفته الشخصية، 

كة طيبة لتشغيل المطارات  تشغيل المطارات  3 شر

  











ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباعي  لي بينق   

اير 2  ي   تاري    خ الميالد 1954فير
 الج نس ية صين 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

عة والية نيويورك ، بوفلو ،  مجا
 الواليات المتحدة 

 1 ماجستير إدارة األعمال إدارة أعمال  1989

جامعة بكير  لالتصاالت ، 
 الصير  

1975 
 هندسة االتصاالت

 الالسلكية 
 2 بكالوريوس 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

كة ي شر
 حنر تاريخه 2021 تصميم واإلنشاء دولة الصير  لل عضو مجلس إدارة مستقل ف 

كة التحسير  الصينية القابضة  ي شر
 2020-2014 عضو مجلس إدارة ف 

  ( كة سي إن أي سي ي شر
 2019-2014 ( المحدودة  CNICعضو مجلس إدارة ف 

كة الصينية لخدمات االتصاالت  المحدودة  الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإل   ي الشر
 2014-2006 دارة ف 

كة االتصاالت الصينية المحدودة   ي شر
 2012-2002 عضو مجلس إدارة تنفيذي  ونائب الرئيس ف 

كة تشاينا موبايل/ هونج كونج المحدودة    2000-1997 نائب الرئيس ورئيس العمليات لشر

ي مجالس   (د
 
كات مساهمة أخرىالعضوية الحالية ف  كان شكلها    إدارات شر

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
ي 
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  الرئيسالنشاط   م اسم الشر

كة مدرجة   شر
ي سوق  

ف 
 شنغهاي

عضو لجنة  
المراجعة ولجنة  
اتيجية   االسير

 مستقل بصفته الشخصية 

اإلنشاء ، البنية 
التحتية ، العقارات  

والتطوير  ،  
 االستثمار والتصميم

كة دولة الصير  للتصميم   شر
 واإلنشاءات 

1 

  

  









ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   محمد عبدهللا أبو نيان  

 الج نس ية سعودي   تاري    خ الميالد 1962نوفمير  28 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

 1 ثانوية عامة     1980 ثانوية اليمامة   

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

  القطاع الصناع    
 مناصب تنفيذية عليا ف 

ات متفرقة ومستمرة    قير

  قطاع االستثمارات العامة 
 مناصب تنفيذية عليا ف 

  قطاع االستثمار العقاري 
 مناصب تنفيذية عليا ف 

  مجال المياه والطاقة   
كات  العاملة ف    العديد من الشر

عضوية مجلس اإلدارة  ولجان مجلس اإلدارة ف 
 وصناعة الغاز وتطوير البن  التحتية والمواصالت  

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

مساهمة 
 مقفلة  

- 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 1 رؤية العاليمة لالستثمار  االستثمار 

مساهمة 
 مقفلة  

 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

يد   يد السعودية    التير  2 تير

مسئولية  ذات 
 محدودة  

- 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 3 ترابط للتطوير واالستثمار   المواصالت 

مساهمة 
 مقفلة  

- 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 4 السعودية للخدمات األرضية   المواصالت 

ذات مسئولية 
 محدودة 

- 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 5 قدرة  العربية للطاقة  صناعة الغاز 

ذات مسئولية 
 محدودة 

- 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 6 أير برودكت قدره  صناعة الغاز 

ذات مسئولية 
 محدودة 

- 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 7 جازان للغاز صناعة الغاز 

  



مساهمة 
 مقفلة 

- 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 8 الفانا لالستثمار  االستثمار 

ذات مسئولية 
 محدودة 

- 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 غير تنفيذي 

 9 رفال العقارية العقارات 

مساهمة 
 مقفلة 

- 
 غير تنفيذي  الشخصية بصفته 

 10 نيوم  حكوم  

 - غير ربحية 
 غير تنفيذي  بصفته الشخصية 

 االستثمار 
كة العربية السعودية   الشر

 لالستثمار الصناع  
11 

مساهمة  
 مقفلة 

- 
 غير تنفيذي  بصفته الشخصية 

 حكوم  
وحدة تطوير المحتو المحىل   

 والقطاع الخاص
12 

 13 صندوق التعليم العال   حكوم   تنفيذي غير  بصفته الشخصية  - غير ربحية 

   حكوم   غير تنفيذي  بصفته الشخصية  --  غير ربحية 
 14 المجلس السعودي اإلمارانر

 غير ربحية 
- 

 غير تنفيذي  بصفته الشخصية 
 حكوم  

مركز الملك عبدالعزيز  
  
 التاريخ 

15 

 - حكوم  
 غير تنفيذي  بصفته الشخصية 

 حكوم  
المجلس االستشاري لوزارة 

 المالية
16 

مساهمة عامة 
   
مدرجة ف 
 السوق

 اللجنة التنفيذية 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
رئيس 
 17 أكوا باور المرافق العامة المجلس 

كات التابعة ألكوا باور    إضافة إل عضويته أو رئاسته  العديد من مجالس الشر

  



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   سنثار يسان بادمان ناثان  

 الج نس ية رسيالنكا  تاري    خ الميالد م 1958/ 01/ 04

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

 1 العلوم  سبكالريو  هندسة  1979 جامعة مانشسي  

    2 

    3 

    4 

    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفي 

 اآلن -2006 أكوا باور  –الرئيس والمدير التنفيذي   

ق األوسط(  –نائب رئيس   2006-2001 بالك اند فيتش المحدودة )اعمال اوروبا و افريقيا والشر

 2001-1995 بالك اند فيتش افريكا المحدودة  –رئيس تنفيذي 

ناشونال المحدودة  –مدير تنفيذي    اني 
 1995-1992 بورو بين 

ناشونال المحدودة  –مدير  ز اني   1992-1988 جون بورو اند بارتي 

ز ، مكتب زمبابوي –الممثل المقيم   1988-1986 جون بورو اند بارتي 

ناشونال –مهندس تطوير أعمال   1988-1984 جون بورو اند بارتي  اني 

 1984-1983 جون بورو اند بارترز ، مكتب بوتسوانا  –مهندس مقيم 

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
الشخصية،  )بصفته 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

 غير تنفيذي  شخصية  ال يوجد  خاصة 
هندسة وعقود انشاء  
واعمال   استثمار  و 

 البنية التحتية 
 1 بيسكس 

 غير تنفيذي  شخصية  اليوجد  خاصة 
تكنولوجيا  تطوير 
ب   الشر مياه  لتوفير 
للمجتمعات السكنية  

 2 ديسولناتور 

  



المناطق    
ف  ة  الصغير

 النائية 

 خاصة
 محدودة 

 غير تنفيذي  شخصية  اليوجد 
استشارة   خدمات 

 هندسية 
 3 جيه بورو المحدودة 

 خاصة
 محدودة 

كة قابضة  غير تنفيذي  شخصية  اليوجد   رسر
القابضة  افريكا  ان  انفست 

 المحدودة الخاصة 
4 

خاصة 
 محدودة 

 غير تنفيذي  شخصية  اليوجد 
استشارة   خدمات 

 هندسية 
الخاصة  ايه  اس  بورو  جيه 

 لمحدودة 
5 

خاصة 
 محدودة 

 غير تنفيذي  شخصية  اليوجد 
موصالت   تطوير 
المسافات   طاقة 
 البعيدة تحت الماء 

 6 اكس لينكس المحدودة 

 7 هيلوجير   تنفيذ أعمال غير تنفيذي  شخصية  اليوجد  خاصة 

 اليوجد  ذ م م 
شخصية   عن  ممثل 

 اعتبارية 
 تابعة  غير تنفيذي 

)عدد  باور  ألكوا  تابعة  كات  رسر
46) 

8 

  



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

هان   االسم الرباع   ثامر سعود إسماعيل الشر

 الج نس ية سعودي   تاري    خ الميالد 1962ديسمير  8

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاري    خ الحصول عىل  اسم الجهة المانحة 

ول  للبير فهد  الملك  جامعة 
 والمعادن  

 1 بكالوريوس  هندسة كيميائية   1983

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

 حتر تاريخه  2020 نائب رئيس مجلس إدارة أكوا باور   

كة  أكوار باور     2020-2013 العضو المنتدب شر

كة مرافق    2013-2006 الرئيس والمدير التنفيذي شر

وكيماويات السعودي صدف  –الرئيس  كة  البيير    2006-2004 شر

 2004-1996 ( الجبيل وينبع SabTankالرئيس  محطة خدمة سابك ) 

   1996-1994 سابك روتردام  والجبيل   –مدير تنمية المشاري    ع 

وكيميا   -مدير إدارة المرافق العامة     1994-1992 بيير

ن  وكيميا -مدير إدارة اإليثيلير  1992-1989 بيير

وكيميا   –مهندس إنتاج    1989-1985 بيير

كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها  )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي    العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا شر

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
  
القانونن
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة  
 العضوية 

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

مساهمة 
 مدرجة 

شيحات   لجنة الير
 والمكافآت

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية 

 1 إكوا باور المرافق العامة غير تنفيذي 

 لجنة المراجعة  غير مدرجة 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 الصناعة  غير تنفيذي 

مجمع جازان للتغوير وإنتاج 
 الطاقة

1 

 - غير مدرجة 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 3 بوارج  المرافق العامة غير تنفيذي 

 - مدرجة غير 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
كة السفن العائمة  المرافق العامة غير تنفيذي   4 شر

  



 - غير مدرجة 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 المرافق العامة غير تنفيذي 

كة أكوا مرافق للمياه  شر
 والكهرباء

 

 - غير مدرجة 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 التعليم والتدريب  غير تنفيذي 

العال  لتقنيات المياه المعهد 
 والكهرباء
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