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ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   مايك تشنغ 

   تاري    خ الميالد 
 الج نس ية بريطان 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس هندسة   هندسة  1991 ساوثهامبتون جامعة  

للمحاسبير   هونج كونج  معهد 
 القانونيير  

 محاسبة  1995
المحاسب شهادة 

  المعتمد
 القانون 

2 

  
ف  القانونيير   المحاسبير   معهد 

ا وويلز   إنجلير
 محاسبة  1995

-ACA   معهد المحاسبير
ا    إنجلير

القانونيير  ف 
 وويلز 

3 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

  صندوق االستثمارات العامة  مدير إدارة المراجعة الداخلية
 حتر اآلن  – 2019 ف 

ام   2019 برودينشال االندنوسية  –رئيس إدارة المخاطر وااللير 

 2019-2014 آسيا والمحيط الهادئ  -برودينشال التأمير   –رئيس إدارة المراجعة الداخلية 

 2013-2006 بنك باركلير   –  آسيا والمحيط الهادئ -مدير عام، مدير إدارة المراجعة الداخلية 

 2007-2006 بنك دوتشا  –االسواق العالمية  –أوروبا  – المملكة المتحدة -االقليم   مدير إدارة المراجعة الداخلية

 1997-1991 هونج كونج  -المملكة المتحدة -نر  إم جر  مدير ك  

  

  

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

     NA 1 

      2 

      3 

      4 

  

  



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   رشيد  عبدالرحمن  الرشيد  

 الج نس ية سعودي   تاري    خ الميالد 1965اكتوبر  26

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 

 1988 جامعةالملك سعود 
إدارة تكنولوجيا 
 تقنيةالمعلومات 

 1 بكالوريوس 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير

كة ترابط لالستثمار والتطوير   المدير العام    حتر اآلن 2014 لشر

يد السعودية  المدير  العام    كة تير  اآلنحتر  2012 لشر

كة أكوا القابضة    2014-2007 المدير والرئيس التنفيذي  لشر

 2007-2002 نائب الرئيس والمدير المال   لمجموعة عبدهللا أبو نيان 

   الرشيد محاسبون معتمدون   
 2000-1993 مناصب متعددة  ف 

   القوات الملكية السعودية 
  ف 
مج  ومحلل تقت   1993-1992 مير

كة االتصاال    شر
مج ف   1992-1988 ت السعودية مير

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 

اللجنة    عضو 
 التنفيذية  

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية 

كة رؤيا العالمية االستثمار  غير تنفيذي   1 شر

مساهمة 
 مقفلة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
يد  غير تنفيذي  يد  التير  2 السعودية تير

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
رئيس 
 المجلس 

 3 ستوم   التشغيل والصيانة   

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
رئيس 
 المجلس 

يد   التير
يكت   سعودي ظهران ديسير

 كولينق 
4 

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
يد   غير تنفيذي  يكت كولينق  التير ال ديسير  5 سينير

  



مساهمة عامة 
 مدرجة 

عضو لجنة  
 المراجعة 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية 

 6 أكوا باور المرافق العامة غير تنفيذي 

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 الخدمات اللوجستية  غير تنفيذي 

كة ترابط لالستثمار  شر
 والتطوير

7 

مساهممة 
 مقفلة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
 8 الخطوط السعودية للشحن  الخدمات اللوجستية  غير تنفيذي 

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
رئيس 
 المجلس 

كة الرياض إلنتاج المياه المرافق العامة  9 شر

ذات مسئولية 
 محدودة 

عضو لجنة  
 المراجعة 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية 

وع جازان للغاز  تصنيع الغاز  غير تنفيذي  كة مشر  10 شر

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
كة سال للشحن  الخدمات اللوجستية  غير تنفيذي   11 شر

ذات مسئولية 
 محدودة 

 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية 
رئيس 
 المجلس 

يد  يد  التير كة وادي الظهران لللتير  12 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 
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