














 

  الذاتيةالسيرة ) 1(نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم  خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان
 الجنسية سعودي تاريخ الميالد  هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 أسم الجهة المانحة
تاريخ 
الحصو

ل على 

 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير األعمال إدارة 2009 استراليا نيوكاسل، جامعة

 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 3  عالي دبلوم  الدولية التجارة  2010  استراليا نيوكاسل، جامعة

  4  بكالوريوس أنظمة قانون 1999  جامعة الملك سعود / السعودية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016- 2002  االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسةااللتزام  و المراجعة  

 الي االن  2011  االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016  الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  -  2017  في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

 الي االن  -  SOCPA  2018 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 

   

   

شكلها القانوني أو  ة) أو أي شركة أخرى أياً كان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرج4.
 : منهااللجان المنبثقة 

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 ضوية اللجانع

  طبيعة العضوية

(بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

  صفة العضوية

(تنفيذي، غير 

 ، مستقل)يتنفيذ

النشاط 
 الرئيس

 
أسم 

 الشركة

 
  م

 مستقل بصفته الشخصية المراجعة معايير لجنة  حكومية
المحاسبة و 

 المراجعة

 للمحاسبين السعودية الهيئة

  SOCPA القانونيين  
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 2 الخليجية العامة للتأمين الشركة التامين  مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة

 مساهمه مدرجة
  اإلدارة سعضو مجل

  شركة الجبس االهلية  المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية  تعضو لجنة الترشيحات والمكافئا
3  

 تقنية المعلومات مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة
بحر العرب ألنظمة  شركة

 المعلومات
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 مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة
السلع 

االستهالكية 
الكمالية

شركة نسيج العالمية التجارية
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  6 شركة المصافي العربية السعودية الطاقة  مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة

 المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة   مساهمه مدرجة
  7 الشركة السعودية لصناعة الورق

 المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة   مساهمه مدرجة
 شركة كيمائيات الميثانول
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    الصحة مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة   مساهمه مدرجة
الشركة الكيميائية السعودية 

القابضة 
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( 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  
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 6 القيادة الموقفية برنامج قيادي  م 2017 أرامكوا السعودية  

ات األداء للتنفيذيي    إدارة أعمال  م 2016 أنديرسون  7 مؤشر

 8 إدارة المشاريــــع  إدارة المشاريــــع  م 2016 معهد إدارة المشاريــــع 

 9 القيادة اإلبداعية برنامج قيادي  م 2014 الهيئة الملكية  

ية -إدارة أعمال م 2014 جامعة الملك عبد العزيز   10 ماجستب  تنفيذي إدارة موارد بشر
 11 6سيقما  إدارة الجودة  م 2014 أكاديمية كريستل العالمية 

 12 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
 13 بكالوريوس ف 

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

( 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 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  لميالد ا تاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل  لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 ١ PhD        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية   2005

 ، امريكا جامعة 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  
٣ 

 BSC 4بكالوريوس   هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
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  
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 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 
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 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  
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 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة 
Advanced Project Management 

Certificate 
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 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 والتصنيع شهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 
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 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 
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 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   ١5٠من  اكي  
 
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    ٢٠٢١يوليو   ١6

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 ٨٠ثول  - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست  عضو مؤسس •

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

وع  تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم   •  بليون  ١مسؤوول مشر

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة   •
وع الحىم األمن   بليون  ١مسؤول مشر

  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون  ٢مشر

وعمسؤول  •   جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية لمركز أرامكو ا مشر
 
 مليون  5٠٠متقدم 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 /٢٠٠٩ -
1 /11 /٢٠٢٠ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    4٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

1 /٢٠٠٦/ ٧-  
٣1 /1٢٠٠٨/ ٢ 

، 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 

٢٠ /1٠ /1٩٩٠-  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 

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

1 /٥ /1٢٠-  ٩٩٠-1٠ -
1٩٩٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئ يات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائ رئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول 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  -٢٠٢٠/ ٩/ 1

  تاري    خ المعهد من ئ عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميا
 
 مريكا سنة من خارج ا  ١١٠ي   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  -٢٠1٨/ ٨/ 1

  منطقة الخليج ئمتعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيمياإدارية 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  -٢٠٠٥/  ٧/ 1

 Saudi Building code 2018 development committee  تطوير كود البناء السعوديعضو لجنة 
1 /٢٠/ ٧1٦-  
1 /٢٠/ ٧1٨   

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

 االن  -٢٠1٨/ ٧/ 1

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

1 /٢٠/ ٧1٦-  
1 /٢٠/ ٧1٨ 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية 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( 

 صفة العضوية 
 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    1٦من  شر
 لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢1 يوليو 

1 

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                      التوقيع:  
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يرسودلا كرابم میھاربا ةماسا

١٩٧٤/٤/٢٥يدوعس

 بوساحلا تاكبش ،ةیئابرھكلا ةسدنھلاریتسجام 

 ١٩٩٨ ربمسید 
اینروفیلاك بونج ةعماج 
دوعس كلملا ةعماج  تالاصتا ،ةیئابرھكلا ةسدنھلا 

 ٢٠٠١ ویام 
سویرولاكب 

)ةلماكتملا تالاصتالا ةكرش( مالس ،يذیفنتلا سیئرلا نالا - ٢٠٢٠ سرام 

٢٠٢٠ ریانی - ٢٠١٧ ویام 

٢٠١٧ ویام - ٢٠١٣ ویام 

 تامولعملا ةینقتو تالاصتالا ةرازو ،ةیتحتلا ةینبلا ریوطتل ماعلا فرشملاو ریزولا راشتسم 

)VMware( .ریو.ما.يف ةكرش ،لامعالا لولح يذیفنت 

)Solyton Consulting( نوتیلوس ،يسیئرلاو راشتسملاو سسؤملا  ٢٠١٣ ویام - ٢٠١٢ ربمفون 

)Cisco Systems( زمتسیس وكسیس ةكرش ،لامعا ریوطت ریدم ؛يراشتسا سدنھم ٢٠١٢ ربمفون - ٢٠٠٥ ویلوی 





 

السيرة الذاتية  (1) نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

االسم  أسماء بنت طالل جمیل حمدان 
 الرباع  

 تاري    خ  16/09/1985

 الميالد 

 سعودية
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

 1 ماجستیر  إدارة أالعمال  2011 سلطانجامعة األمیر 

 2 بكالوريوس  إدارة أالعمال  2007 جامعة الملك سعود

Harvard University 2013  3 برنامج  فن التفاوض 

University of Virginia 2019 4 برنامج  التحول الرقمي 

INSEAD 2020  5 برنامج  التواصل القيادي 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

 2021-2016 )إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات( رئيس تنفيذي للخدمات المساندة :طيران ناس

 2016-2011 إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات (HP):هوليت باكارد 

 2011-2007 لألعمال التخطيط االستراتيجي   :دار الورق  شركة

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 اعتبارية(شخصية  

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

شركة مساهمة 
 مدرجة

شركة جرير  مستقل  بصفه شخصية   -
 للتسويق 

األدوات المكتبية. 
المطبوعات والكتب.  
برامج الحاسب اآللي.  
 تجارة أجهزة الهواتف

1 

 شركة مساهمة
 مدرجة

المكافآت  لجنة 
 والترشيحات 

تصنيع وإنتاج  مستقل  بصفه شخصية  
المنظفات واألسمدة 
 الكيماوية والبالستيك 

 

لشركة الوطنية لصناعة  ا
 األسمدة الكيماوية

2 

 
 
  







 
 

 

 الذاتية السيرة (1) رقم نموذج
 
 
 
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات 1.

 الرباعي االسم زبن الفً زبن المطٌري

٠١٩١-٠١-٧٢  الجنسية سعودي الميالد تاريخ 

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت 2.

 م المؤهل التخصص المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة اسم

 1 بكالورٌوس قانون ٧١٠٢ جامعة الملك سعود

    2 

    3 

    4 

    5 

     

 المرشح للعضو العملية الخبرات 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

٧١٧١ - ٧١٠٢   عامة سابقا  عضو نٌابة   

حتى االن  – ٧١٧٠ مؤسس شركة قراح للمٌاه   

حتى االن – ٧١٧٠ مؤسس ومدٌر عام شركة جري القابضة   

التجارٌة  مؤسس شركة الوصٌل حتى االن – ٧١٧٠   

  

  

 ) 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

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1 

      2 

      3 
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ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ  

 االسم  

   الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

معهد المستشارين   
ن بكندا   3   شهادة  التحليل المال    2007  الماليير

          4 

          5 

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية   يات وعالقات العمالء والتأمير 2021 -  2019 األمور المالية والتموين والمشير  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق المالية السعودية )تداول(   ام وتقييم المخاطر لدى شر ن 2008  - 2006  األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية) د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   و اللجان المنبثقة منها: االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 اللجان عضوية    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة   النشاط الرئيس     م    اسم الشر

اع  صن  مستقل    شخص    المراجعة  مساهمة  1    كيمانول 

مسؤولية   ذات 
 محدودة 
  

 
 2   التخصص  القابضة   تجاري    مستقل  شخص   التنفيذية 

مساهمة  
  شخص    المراجعة  مغلقة

 
 مستقل 

    
  
نوبكو  لوجستر   3 

  

  



              4 

 41 

  





 
 

 

    
 

 جابر علي الفيفيبن عبدهللا 

    

سم الرياعي اإل  

 

1/7/1380 

 

تاريخ   

 الميالد

   

 سعودي 

 

 
 

 

     
 

ى      لحصول عل ا ريخ  ا ت
مؤهل  ل  ا

 

 التخصص 
 

 المؤهل 
 

 

زعبدالعزي جامعة الملك  محاسبة 1985  البكالوريوس    

 

 

 (IIA) األمريكي معهد املراجعين الداخليين 
 

2000 
 

 ( CIA) شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية المراجعة 
 

 

 

 ( CFE) االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001 ( ACFE) معهد كاشفي االحتيال األمريكي 
 

 

 

 ( CRMA) الزمالة في تقييم إدارة املخاطرشهادة  المخاطر  22010 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي )
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخه ار حتى ت –م 2018/ 10/ 01 املراجعة والحوكمة واملخاطر  في  مستشار مستقل

 م  2018/ 12/ 31–م2016/ 01/ 01 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  – رئيس لجنة املراجعة 

 م 2017/ 07/ 31 –م2015/ 08/ 01  واملتابعةمستشار معالي وزير الصحة في املراجعة 

   أرامكو السعودية:

 (  م 2015يوليو  –م  2015مايو  ) –باإلنابةاملشارك العام  دققامل  ✓

 م( 2015/ 04/ 30 –م  2013/ 01/01) –الخاصة  تدقيقاتال مدير  ✓

والبتروكيماويات  املشتركة مع شركات النفط  عمال  األ ع و املشاري التسويق و   -  األعمال الدوليةمدير مراجعة   ✓

إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة   وأوروبا وشرق آسيا  وأمريكاالعاملية في اململكة العربية السعودية  

   (م 2012/ 12/ 31 -م  2008/ 01/ 01) –ألرامكو السعودية 

  -   سويق أعمال التكرير والت إدارة مراجعة    - أعمال اإلنتاج والحفر  إدارة مراجعة    –  مدير املراجعة الداخلية ✓

 (م 2007/ 12/ 31 -م 2003/ 01/ 01) -اإلدارية وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون 

 م2015/ 07/ 31 – م2003/ 01/ 01

الداخلية   املالية واملراجعة  في مجاالت  والتسويق    -السعودية  أرامكو    –تدرج وظيفي  للتكرير  السعودية  الشركة 

 )بترومين(  املؤسسة العامة للبترول واملعادن –)سمارك( 

 م 2002/ 12/ 31-م1985 / 09/06

 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل القانوني  

 للشركة 

طبيعة العضوية )بصفته  ' عضوية اللجان 

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

العضوية صفة   
)تنفيذي، غير   

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  

 

 

ساهمة م  

 

 مجلس اإلدارة   •

 لجنة المراجعة  •

لجنة الترشيحات   •

 مكافآت وال

 

 

صفة شخصية ب  

 

 

 
 
 

ستقل م  
 

 

 

طاقة ال  

  

 

رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة   

 

 

1 



 

 

 مساهمة 

 

 مجلس اإلدارة   •

 لجنة المراجعة  •

لجنة الترشيحات   •

 والمكافآت 

 

 

 بصفة شخصية 

 
 
 

 مستقل 

 

 

 المواد األساسية 

 

 

 شركة نماء للبتروكيماويات 

 

 

 

 

2 

 

 

ساهمة م  
 

 المراجعة لجنة  •

 

صفة شخصية ب  
 

ستقل م  
 

 
 

 تجارة التجزئة 

 

 

ركة أسواق العثيم ش  

 

 

3 

 

غلقة م  

 

 والمخاطر   المراجعة •
 

صفة شخصية ب  
 

ستقل م  
 

ستثمار ا  

 

لالستثمار ركة العثيم  ش  
 

4 

 

كومية ح  
 

 لمراجعة والمخاطر ا •

 

الشخصية  هصفب  

 

 

 
ستقل م  

 

 

إلحصاء ا  

 

لهيئة العامة لإلحصاء ا  

 

 

5 

 
 

كومية ح  
 

 ات والمكافآت ترشيح ال •
 

الشخصية  ةصفب  
 

 

 
ير تنفيذي غ  

 

 

لصحي ا  

 

الصحي  جمع الشرقيةت  
 

6 

 

 مغلقة 
 

 لجنة المراجعة  •
 

 بصفة شخصية 

 

 

 مستقل 
 

 العقار 

 

 شركة تنامي العربية 
 

7 

 
 

 حكومية 

 

 لجنة المراجعة  •

 

 بصفة شخصية 
 

 

 مستقل 

 

ماعية تخدمات اج  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير  

 الربحي 

8 

 



عمار بن عبدالرحیم بن علي قاضي
۱۳۸٥/۱۰/۲۸ھـسعودي

جامعة الملك سعود۱٤۰۸/۱۱/۲۰ھـعمارة بكالوریوس

وزارة الدفاع والطیران - القوات الجویة - ادارة الھندسیة واالشغال۱٤۰۹ھـ - ۱٤۲۳ھـ
 مكتب عمارعبدالرحیم قاضي لإلستشارات الھندسیة۱٤۲۳ھـ - اآلن
 شركة ھوزن العربیة ذات مسئولیة محدود۱٤۳۱ھـ - اآلن

الرئیس التنفیدي الشركة الحمد الھندسیة للمقاوالت ( درجة أولى )۱٤۳۱ھـ - ۱٤٤۰ھـ
الرئیس التنفیدي الشركة قمة اآلثارة لرضیھ السیارات ۱٤۳۷ھـ -۱٤٤۲ھـ

مساھمةعامةبصفتھ الشخصیةعضومنتدب  كابالتشركة الشرق االوسط للكابالت مسك
ذات مسئولیة محدودة شریك ومدیرتنفیذيشركة ھوزن العربیة

ذات مسئولیة محدودة عضومجلس الدارة شریك / والده

طاقھ شمسیة
دواجنشركة القاضي للدواجن

  رجل أعمال

   



 

 

Classification: Internal Use 

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السير الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 للعضو المرشح  البيانات الشخصية -1
 االسم رباعي  فايز عبدهللا عايش الزايدي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد 13/01/1402
 المؤهالت العملية للعضو المرشح  -2

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

01/09/2015 E-MBA 
 إدارةماجستير 

االعمال للمدراء 
 التنفيذيين

1 

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

 2 محاسبة سبكالوريو محاسبة 03/01/2006

    3 
 الخبرات العلمية للعضو المرشح -3

 الفترة مجاالت الخبرة
 يلاكسون موب &ينبع الوطنية للبتروكيماويات )سابك شركة –مدير أعلى المراجعة الداخلية 

 (االمريكية
 االن-2018غسطسأ

 2015يناير -2009بتمبر س (اليابانية  كميكالميتسوبيشي  &) سابك  شركة الرازي -الماليةمدير أعلى 

 2009سبتمبر -2006مارس  شركة الرازي -رئيس قسم المالية

 2006 مارس-2005فبراير   PwCس وتر هاوس كوبرزشركة براي -مراجع خارجي
 2020ديسمبر  -2020مايو  شركة ثمار القابضة المكافآتعضو لجنة الترشيحات و  ، اإلدارةعضو مجلس 

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

الشكل القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 
) بصفته 

الشخصية ، 
ممثل عن 
شخصية 
 اعتبارية (

 صفة
العضوية ) تنفيذي، 
 غير تنفيذي ، مستقل

النشاط 
 الرئيسي

 م أسم الشركة

      1 
      2 

      3 

       
 



 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1

 فهد بن عبد هللا بن علي آل سميح االسم الرباعي
هـ01/07/1384 تاريخ الميالد سعودي الجنسية  

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 اسم الجهة المانحة 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  الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذيةشركة تبوك للتنمية  -الرئيس التنفيذي    

م2018مايو  – 2016يناير  شركة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    

مارس  – 1995يناير

2014 
 العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها

 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة
  

  

  

 مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة (. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات 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  
الشخصيةبصفته  مستقل الخدمات اإلستهالكية  

رئيس لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 مساهمة مدرجة

2       

3       

       

 



  
  

 )   1نموذج ( 

 نموذج السيرة الذاتية 

  

 
  

  البيانات الشخصية للعضو المرشح .1 

 االسم الرباعي    فهد سعد سعود القويضي  

23/05/1991   الجنسية  سعودي   تاريخ الميالد  

 صفة العضوية    عضو مستقل  طبيعة العضوية  بصفته الشخصية 

  

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2   

 1   المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول عليه  الجهة المانحة  

Mississippi 

collage   

 2   ماجستير  قانون تجاري   2016

 3   بكالوريوس  قانون  2013  جامعة المجمعة 

San Diego state 

university   

 4   دبلوم   لغة انجليزية   2015

  

  

  

  

 . الخبرات العملية للعضو المرشح 3    

 الفترة       مجاالت الخبرة  

ي جامعة المجمعة 
  2013    محاضر سابق فر

كة     هدى سعد محامي سابق لدى شر
ي مملكة البحرين

 فر
  2014  

كة الدكتور عبد     محامي سابق لدى شر
 العزيز الفريان  

   2016 

ي     
مؤسس مكتب فهد القويضر

 للمحاماة واالستشارات القانونية  
  2017  

   
  

  

   أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها . العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة4

الشكل القانوني  

 للشركة  
 عضوية اللجان  

 طبيعة العضوية  

(بصفته الشخصية  

،ممثل عن شخصية 

 اعتبارية) 

  صفة العضوية 

(تنفيذي، غير 

تنفيذي 

 ،مستقل)  

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 xx xx  xx  xx  xx  xxx   1 
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  البینات الشخصیة للعضو المرشح .  ا

  االسم الرباعي  محمد عبدهللا محمد الجعفري

1401/ 02/ 15الموافق   1980/ 12/ 23   الجنسیة  سعودي   تاریخ المیالد   

  المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.  2

 تاریخ الحصول     اسم الجھة المانحة
  م   المؤھل   التخصص    على المؤھل 

  ،جامعة أولد دومینیون، نورفك
أمریكا فیرجینیا،   

2009 سبتمبر إدارة األعمال في المحاسبة والمراجعة     
 الداخلیة 

 1   ماجستیر

 جامعة نیو أورلیانز، نیو 
أمریكا أورلیانز، لویزیانا،  

2003 أغسطس    2  بكالوریوس   المحاسبة واألعمال/اإلدارة   

الجمعیة االمریكیة لمكافحة   
 االحتیال

 3  مدقق المعتمد   كشف الغش و االختالس   2015 

لالدارة المالیة  ةالعالمی  ةاألكادیمی   0192  4 خبیر معتمد حوكمة الشركات و ادارة المخاطر  

   حللعضو المرشالخبرات العملیة . 3

  الفتر ة  مجاالت الخبر ة
  االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  لمراجعة الداخلیة ارئیس 

 االنالى 2017 سبتمبرمن     الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة -  أمانة السر رئیس 

 االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  أمین سر مجلس األدارة

 االنالى 2017 سبتمبرمن    الشركة العالمیة للصناعات البحریة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة  -  اجعة لجنة المرأمین سر  

شركة سولیدرتي تكافل السعودیھ, الریاض, المملكة العربیة السعودیة  -  الداخلیھ مراجعة  اللجنة عضو   2021  ابریلالى   2019یونیو من  

   2017 سبتمبرالى   2017یولیومن    المملكة العربیة السعودیة  شركة أرامكو السعودیة، الظھران،  -  مدیر مراجعة الحسابات

ھیوستن، تكساس، الوالیات المتحدة األمریكیة ،للخدماتشركة أرامكو  -  لمراجعة الداخلیة ارئیس     2017یولیو  الى   2014یونیو من  

شركة أرامكو السعودیة، الظھران، المملكة العربیة السعودیة   -مراجع حسابات داخلي    2014 أغسطسالى   2003أغسطس  من  

او أي شركة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى .  4
  :  أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا 



 الشكل 
القانوني  
  للشركة 

 عضویة 
   اللجان 

 طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة،  )

شخصیة  ممثل عن  
 (  اعتباریة

 تنفیذي،  )صفة العضویة 
 (  غیر تنفیذي، مستقل

 النشاط  
  م   ةاسم الشرك  الرئیس 

             1 

             2 

             3 

             4 

             5 

 









 
 
 

 
 ) السيرة الذاتية1نموذج رقم (

 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح1
  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجنسية

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2
 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     
     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة
  

  

  

  

  

  

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة
صفة 

العضوية(تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)
الشكل القانوني  عضوية اللجان

 للشركة

1       

2       

3       

       

 

نارص عبدالله نارص التميمي

1984/06/20مسعودي

درجة املاجستري

درجة البكالوريس

نظم معلومات

إدارة تقنية املعلومات

2013

2011

جامعة كلريمونت، امريكا

جامعة والية بيتسبريغ، امريكا

2018 - اآلن

2018 - 2017

2017 -2013

إدارة األداء املؤسيس ، رشكة علم

تطوير و شئون الرشكة (مساعد الرئيس التنفيذي)، رشكة تبادل

التخطيط االسرتاتيجي و إدارة االداء املؤسيس، رشكة علم





  
 
 

 

1.Candidate's Personal Information 1.البيانات الشخصية للعضو 

Full Name Hathal Safar Abdullah AlOtaibi الرباعي االسم هذال بن سفر بن عبدهللا العتيبي  

Nationality Saudi الجنسية سعودي 

Date of Birth May 5, 1981 1-7-1401  تاريخ الميالد 

2.Candidate's Academic Qualifications 2.المؤهالت العلمية للمرشح 

Institution  الجهة المانحة Date التاريخ Major التخصص Degree  م المؤهل 

KFUPM 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن
01/2008 Electrical Engineering الهندسة الكهربائية Bachelors 1 بكالوريوس 

Northeastern 

University 
 12/2016 جامعة نورث ايسترن 

Telecom Systems 

Management 

إدارة أنظمة 

 االتصاالت
Masters 2 ماجستير 

KFUPM 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن
05/2021 EMBA 

إدارة األعمال  

 التنفيذي 
Masters 3 ماجستير 

3.Practical Experience 3 العملية للعضو.الخبرات 

Experience Field مجاالت الخبرة Period  الفترة 

 عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي 

Board Member – Saudi French Joint Business Council 
09/2021 – Present 

 عضو مجلس األعمال السعودي السويدي

Board Member – Saudi Swedish Joint Business Council 
09/2021 – Present 

 المدير اإلقليمي لشركة سوفركم 

Country Director - Sofrecom 
05/2021 – 02/2022 

 مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية

Director of Eastern Province at Communications and IT Commission 
01/2018 – 05/2021 

االتصاالت وتقنية المعلومات مهندس اتصاالت في هيئة  

Communications Engineer at Communications and IT Commission 
03/2009 – 12/2017 

 مهندس حقول نفط في شركة شلمبرجير

Field Engineer at Schlumberger 
06/2008 – 01/2009 

4 .Current membership in the boards of directors of other joint 

stock companies (listed or unlisted) or any other company, 

whatever its legal form is , or the committees emanating from it. 

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

 اللجان المنبثقة عنها مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني او 

 

 الشكل القانوني للشركة

Company's legal 

form 

 

 

 طبيعة العضوية 

Membership Type 

 صفة العضوية 

Membership Type 

 

 النشاط الرئيس 

Main Business 

 

 أسم الشركة

Company 

 

 

ةشركة مساهمة مدرج  
Publicly Listed 

Company 

 التنفيذية 
والمكافآت الترشيحات   

ةالمراجع  
Executive 

NRC 
Audit 

 شخصيه
Personal 

 مستقل
Independent 

ساسيةالمواد األ  
Materials 

 فيبكو
FIPCO 

 

 

 




