
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 قائمة املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة

for the Board of Directors MembershipsList of Nominees  

 

 
 Mr. Abdulrahman Al Eissa (1 عبدالرحمن محمد العيس ى.األستاذ/  (1

 Dr. Ahmed Khogeer (2 أحمد سراج عبدالرحمن خوقير.الدكتور/  (2

  Mrs. Sarah Al-Suhaimi (3 سارة جماز عبدهللا السحيمي.األستاذة/  (3

  Mr. Yazeed Al-Humied (4 يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحمّيد.األستاذ/  (4

 Eng. Khalid Al-Hussan (5 خالد عبدهللا ناصر الحصان.املهندس/  (5

 Ms. Rania Nashar (6 عبدالوهاب نشار.رانيا محمود األستاذة/  (6

 Mr. Sabti Al-Sabti (7 سبتي سليمان إبراهيم السبتي.األستاذ/  (7

 Mr. Mark Makepeace (8 .مارك ستيفن مايكبيساألستاذ/  (8

 Mr. Hashem Al-Hekail (9 هاشم عثمان إبراهيم الحقيل.األستاذ/  (9

  Mr. Xavier Rolet (10 .إكسافير روبرت روليتاألستاذ/  (10

  Eng. Sultan Al- Deghaither (11 سلطان عبدالعزيز الدغيثر.املهندس/  (11

 Mr. Abdullah Al Suweilmy (12 عبدهللا صالح محمد السويلمي.األستاذ/  (12

  Mr. Ghassan Kashmeeri (13 غسان محمد عثمان كشميري.األستاذ/  (13

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عبدالرحمن محمد العيس ىاألستاذ/ 

Mr. Abdulrahman Al Eissa 

  



 

 
 السيرة الذاتية (1نموذج رقم )

 

    

 
 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم ) 1 من 1 الصفحة رقم  

  

رشحمال للعضو الشخصية البيانات (أ 

 عبدالرحمن محمد العيسى الاسم الرباعي

 م19/12/1960 الميلاد تاريخ سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح للعضو العلمية المؤهلات (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل #

 عضو مجلس إدارة معتمد 1
عضوية مجالس 

 اإلدارة
 م2022

معهد أعضاء مجالس 

في دول مجلس  اإلدارات

 .التعاون الخليجي

 جامعة ديتون م1988 إدارة األعمال ماجستير 2

 جامعة الملك سعود م1983 إدارة األعمال بكالوريوس 3

4     
5     

 المرشح للعضو ليةمالع الخبرات (ت

 مجالات الخبرة الفترة

بنك التصدير 

 السعودي واالستيراد
 اإلئتمان، إدارة المخاطر، االستراتيجية والعمليات: حتى تاريخه –م 09/10/2021

 م: الخدمات المصرفية االستثمارية2013 /12 –م 01/10/2010 الزارد السعودية

 الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصولم: 30/09/2010 –م 01/06/2006 البالد المالية

مجموعة سامبا 

 المالية
 م: الخدمات المصرفية للشركات23/02/2006 –م 07/07/1990

  

  

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

 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       

 

 
 

 

  

 اسم الشركة عبدالرحمن محمد العيسى اسم العضو المرشح

  التوقيع

 م19/10/2022 تاريخ التقدم بالطلب

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد سراج عبدالرحمن خوقيركتور/ الد

Dr. Ahmed Khogeer 

  



 
 

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 لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه٢٢/٨/١٣٨٨

 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

ف االوىل   دكتوراه هندسة كيميائية  2005  ١ PhD    (4.0/4.0) ، مرتبة الشر

 ، امريكاالحكوميةجامعة والية كولورادو 
Colorado State University, USA 

ف  ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال 2004  (3.7/4.0)، مرتبة الشر
MBA 

٢ 

 جامعة تلسا، امريكا
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية

ف األوىل  ، مرتبة الشر  MSC    (4.0/4.0)ماجستي 
٣ 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية 1990 جامعة الملك عبد العزيز

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدوىل   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا -حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   بوالية تكساس  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 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  

7 

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع 2004
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

2004 Process 
Management  

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات 
Process Management Certificate 

9 

 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 دوىل  

 محكم معتمد
Certified Arbitrator 

11 

 الكيميائيي   المعهد األمريك  للمهندسي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية 2017
 
 األول عربيا-درجة الزمالة ف

First Arab in history awarded Degree of  
“Fellow” 

12 

 ارامكو
Aramco 

2000 and 
2017 

  و اداري و إدارة 
تقن 

 Technical مشاري    ع
and managerial 

 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   غي  موظف() حينها( و رئيس اللجنة التنفيذية)رسر
لمدة   ٧/٢٠٢١/١6

   ثالث سنوات

كة  شيحات و المكافئاتو رئيس  مجلس اإلدارة عضو ، نجراناسمنت رسر  غي  موظف() لجنة الير
لمدة  ٩/٨/٢٠٢٢

 . ثالث سنوات

 ،  
 
كة الخليجية العامة للتامي   التعاون شيحات و المكافئاتو عضو  مجلس اإلدارة عضو الشر  موظف(غي  ) لجنة الير

لمدة  ٢٠٢٢/4/١٣
 . ثالث سنوات

اكات الخارجية عضو لجنة االستدامة المالية و عضو  -جامعة الملك عبد العزيز  االن-١/٩/٢٠٢١ غي  موظف()لجنة الشر

 

 : مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوستإنشاء و  : أرامكو 
 
 

 بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  ٨٠ثول -التقنية كاوستلجامعة الملك عبد هللا للعلوم و  عضو مؤسس
  األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

  جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية  
 
وع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف  مليون تقنيات الذكاء 5٠٠مسؤول مشر

  الصناعة و السالمة و التصنيع
 
 الصناع  ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة ف

  المقام عىل ارض كاوست بثول  
وع إسكان الحرس الوطن  مساجد، عيادات،  5مدارس،  ٧فيال،  5٠٠بليون:  ٢مسؤول مشر

 ،  حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الرصف الصج 

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

  للجامعه  
وع الحىم األمن   بليون ١بالمملكة  ا من نوعه األوىلبتقنيات مسؤول مشر

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البي  
 و تخطيط المشاري    ع و السالمة و المعلومات ن 

 

 Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. SAR 
80B, Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

 National Guard housing complex project on KAUST land, SAR 2B: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, 
STP, clinics, full infrastructure and services. 

 Thuwal development projects $350M  :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. 

 Project controls division including planning, closing, operational excellence, admin work 

 

 سنة ١٢

 
1/1/٢٠٠٩-
1/11/٢٠٢٠ 

    
 إدارة تطوير االعمال الجديدة: : ، امريكا هيوسير   – أرامكو   
 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس  كتي   امريكيتي    4٠مشر عن التصاميم الهندسية ألكي  و احدث  مسؤول  . بليون هيوسير  مع رسر
  العالم تحول النفط الثقيل اىل منتجات بيضاء عالية الجودة

 
مجة الخطية لتحديد أنواع المدخالت و . مسؤول عن مصفاة ف الي 

ين  المنتجات و األسواق و مسؤول ة عن مجمع انتاج البي    RBOB بكل انواعه الموافق للتصدير لألسواق االمريكيةالممتاز مبارسر
 
Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed  in Houston, TX 
working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State of the Art full 
conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. 
responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of 
the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets 

 
 

 سنتي   و نصف
 

1/٧/٢٠٠٦- 
٣1/1٢/٢٠٠٨ 

 

    
 الظهران، امريكا -، جدةمتعددةإدارات : -أرامكو     
 

  مختلف المجاالت مثل 
 
  شنر إدارات أرامكو ف

 
، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات عملت ف  

 
المصاف

  أمريكا  لشؤون المشاري    ع الرأسمالية اإلدارة العليا العليا، مستشار 
 
  للدراسات العليا ف

و حصلت عىل درجات مرتي   و تم ابتعان 
  إدارة االعمال و شهادة الدبلوما 

 
  الهندسة الكيميائية و الماجستي  ف

 
  االستثمار و التمويل و شهادة  الماجستي  و الدكتوراه ف

 
ف

ها من الدورات و الشهادات  من أمريكا إدارة المشاري    ع المتقدمة و غي 
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 

advisor to Executive Management. Sponsored to persue advanced degrees in USA including PhD, 

 سنة ١6
 

٢٠/1٠/1٩٩٠- 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 



 
MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses 

 
ولوب:    بير

 
 علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيممهندس ف

Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

1/٥/1٩٩٠ -
٢٠/1٠/1٩٩٠ 

وكيميائيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   
  تاري    خ المعهد من    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 

1/٩/٢٠1٨- 
1/٥/٢٠٢٢ 

  تاري    خ المعهد من 
 
أمريكا سنة من خارج  ١١٠عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   كأول شخص ف

تي   
 لفير

Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 
more than 110 years 

 االن -٨/٢٠1٨/1
) ن تير  )فير

 
  منطقة الخليج

 
 مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   ، 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 committeeعضو لجنة تطوير كود البناء السعودي 
1/٧/٢٠1٦- 
1/٧/٢٠1٨ 

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

 االن -٧/٢٠1٨/1

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

1/٧/٢٠1٦- 
1/٧/٢٠1٨ 

 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية 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

 مستقل شخص    مساهمة مدرجة
السلع 

 االستهالكية
كة نسيج   1 التجارية العالمية شر

 مساهمة مدرجة
شيحات و  لجنة الير

 المكافئات
ن  مستقل شخص      التامير

ن التعاونن كة الخليجية العامة للتامير  ٢ الشر

 مساهمة مدرجة
شيحات و رئيس  لجنة الير

  المكافئات
 مستقل شخص  

المواد 
 االساسية

كة    اسمنت نجرانشر

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

سارة جماز عبدهللا السحيمياألستاذة/   

Mrs. Sarah Al-Suhaimi 

  







 

 

 
 

 

 

 

 

 

يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحمّيداألستاذ/   

Mr. Yazeed Al-Humied 

  







 

 

 
 

 

 

 

 

 

خالد عبدهللا ناصر الحصاناملهندس/   

Eng. Khalid Al-Hussan 

  







 

 

 
 

 

 

 

 

 

رانيا محمود عبدالوهاب نشاراألستاذة/   

Ms. Rania Nashar 

  



 

Classification: Public 

   الذاتية ( السيرة1رقم )نموذج   

  

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  (أ

 االسم الرباعي رانيا بنت محمود بن عبدالوهاب نشار  

تاريخ امليالد 29/10/1394  الجـنسـية سعودي

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح  (ب

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 م1997 جامعة امللك سعود
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات
 1 بكالوريس

 2 برنامج تطوير التعلم - م122۰ كلية داردن لألعمال لتطوير القادة

 الخبرات العملية للعضو املرشح  (ج

 الفترة مجاالت الخبرة
 م12۰۰ –م 1997 مجموعة سامبا املالية –نظم املعلومات اإلدارية  

 م4۰2۰ –م  22۰۰ مجموعة سامبا املالية –منسق التكنلوجيا لألعمال املصرفية الخاصة/ ضمان الجودة 
 م5۰2۰ –م  ۰12۰ مجموعة سامبا املالية –مساعد في الخدمات اإللكترونية للمستهلكين 

 م۰92۰ –م  ٦۰2۰ مجموعة سامبا املالية –مساعد في قسم االلتزام ومكافحة غسل األموال 

 م 42۰1 –م  ۰92۰ مجموعة سامبا املالية – االلتزام، إدارة مدير االلتزام

 م 172۰ – م 412۰ مجموعة سامبا املالية –رئيس تنفيذي للمراجعة 

 م 212۰  – م 172۰ مجموعة سامبا املالية –رئيس تنفيذي 

 م 212۰  – م 212۰ صندوق االستثمارات العامة – مستشار معالي املحافظ

 حتى اآلن  – م 212۰ صندوق االستثمارات العامة –رئيس اإلدارة العامة للحوكمة واالتزام

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

 املنبثقة منها:

 الشكل
 القانوني للشركة

 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

مستقل(

م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مدرجة
لجنة املخاطر ولجنة 

الترشيحات 

 واملكافآت

صندوق ممثل عن 

 االستثمارات العامة
 1 شركة االتصاالت السعودية اتصاالت غير تنفيذي

 لجنة إدارة املخاطر مساهمة مدرجة
صندوق  ممثل عن

 االستثمارات العامة
 ماليةمؤسسات  غير تنفيذي

مجموعة تداول السعودية شركة 

 القابضة
2 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

سبتي سليمان إبراهيم السبتياألستاذ/   

Mr. Sabti Al-Sabti 

  





 

 

 
 

 

 

 

 

 

مارك ستيفن مايكبيساألستاذ/   

Mr. Mark Makepeace 

  



 

 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

    

 
 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم ) 1 من 1 الصفحة رقم  

  

رشحمال للعضو الشخصية البيانات (أ 

 مارك ستيفن مايكبيس الاسم الرباعي

 م17/03/1961 الميلاد تاريخ بريطاني الجـنسـيـــــــة

 المرشح للعضو العلمية المؤهلات (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل #

 م1984 - شهادة 1

معهد األمناء واإلداريين 

ن، المملكة المعتمدي

 ةالمتحد

2     
3     

4     
5     

 المرشح للعضو ليةمالع الخبرات (ت

 مجالات الخبرة الفترة

 تنفيذي ببورصة لندن م1995 –م 1985

 المؤسس والرئيس التنفيذي لمزود المؤشر العالمي م2019 –م 1995

 المدير التنفيذي لشركة ويلشاير حتى تاريخه –م 2021

 ستشار لبنك هانج سنج في هونج كونجم حتى تاريخه

  

  

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

مجموعة تداول السعودية  1

 القابضة
 غير تنفيذي المالية

ممثل لصندوق 

 االستثمارات العامة

لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

مساهمة 

 مدرجة

شركة تداول للحلول  2

 المتقدمة

الخدمات 

والحلول 

 التقنية

 غير تنفيذي
ممثل لمجموعة تداول 

 السعودية القابضة
 

مساهمة 

 مغلقة

 بورصة سنغافورة 3
السوق 

 المالية
  بصفته الشخصية مستقل

 

  بصفته الشخصية مستقل البيانات فوتسي رسل 4
 

 

 
 

 

  

 الشركةمارك ستيفن مايكبيس اسم العضو المرشح

  التوقيع

 م19/10/2022 تاريخ التقدم بالطلب

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

الحقيل هاشم عثمان إبراهيماألستاذ/   

Mr. Hashem Al-Hekail 
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روبرت روليت إكسافير األستاذ/   

Mr. Xavier Rolet 

  



 

 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

    

 
 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم ) 2 من 1 الصفحة رقم  

  

رشحمال للعضو الشخصية البيانات (أ 

 إكسافير روبرت روليت الاسم الرباعي

 م12/11/1959 الميلاد تاريخ فرنسي الجـنسـيـــــــة

 المرشح للعضو العلمية المؤهلات (ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل #

 ماجستير 1
العلوم اإلدارية 

 والمالية
 ج لألعمالكلية كيد م1981

 كلية كولومبيا لألعمال م1984 إدارة األعمال ماجستير 2

 الدراسات العليا 3
الدراسات 

 الدفاعية
 م2008

معهد الدراسات العليا في 

 اريسب -الدفاع الوطني 

4     

5     

 المرشح للعضو ليةمالع الخبرات (ت

 مجالات الخبرة الفترة

 ة القوات الجوية الفرنسيةمالزم ثان ومدرب في أكاديمي م1981-1982

 رئيس نادي الحاسب اآللي بكلية كولومبيا لألعمال م1983-1984

 وشركاءهم انترناشيونال نائب الرئيس في قولدمان ساكس م1984-1990

 وشركاءهم انترناشيونال المدير التنفيذي في قولدمان ساكس م1990-1994

 المدير التنفيذي بكريديت سويس م1994-1996

 زدنير كلينوورت واسيرستينالتنفيذي لدي المدير م1997-2000

 المدير التنفيذي في ليمان برذرز في الواليات المتحدة األمريكية م2000-2001

 المدير التنفيذي في ليمان برذرز في المملكة المتحدة م2001-2007

 الرئيس التنفيذي في ليمان برذرز في فرنسا م2009 – 2007

 م2014 – 2011
وراق المالية ألسواق، هيئة األالمالية وا األوراقفي مجموعة أصحاب المصالح في  ستشارم

 وروبيةألسواق األوا

 عضو في مجلس تجارة الخدمات المالية، خزينة صاحبة الجاللة م2017 – 2013

 محافظ مؤتمر الخدمات المالية في البناء المركزي في انكلترا م2017 – 2014

 ئيس التنفيذي لبورصة لندنالر م2018 – 2009

 مستثمر مالئكي بقوأفريكا م2020 – 2017

 العقاريقتصاد المستشار خبير، معهد شنغهاي لتمويل ا م2021 – 2018

 الرئيس التنفيذي بشركة سي كيو اس المحدودة م2020 – 2019

 رئيس مجلس إدارة شركة فوساجرو م2022 – 2018

 ستثمارات العامةال، صندوق اخارجيةفظة اللمحل مستشار تى تاريخهح -  2019

 الرئيس التنفيذي لشركة كوانتوم قروث اكوززيشين حتى تاريخه – 2021

 أستاذ زائر بكلية استون لألعمال تى تاريخهح - 2021

 جامعة أوكسفورد لألعمال –( CDL Ambassador) حتى تاريخه – 2021

                                                                                               همة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا  كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مسا (ث



 

 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

    

 
 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم ) 2 من 2 الصفحة رقم  

  

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جموعة تداول السعودية م 1

 القابضة
 غير تنفيذي المالية

ممثل لصندوق االستثمارات 

 العامة

لجنة 

إدارة 

 المخاطر

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

شركة تداول للحلول  2

 المتقدمة )وامض(

الحلول 

التقنية 

 والخدمات

 غير تنفيذي
ممثل لمجموعة تداول 

 السعودية القابضة
 

مساهمة 

 مغلقة

ق شركة شور لألسوا 3

 المالية المحدودة

أعمال 

األوراق 

 المالية

، غير مستقل

 تنفيذي
  بصفته الشخصية

مسؤولية 

 محدودة

شركة كوانتوم قروث  4

 اكوززيشين

المنشآت 

ذات 

األغراض 

 الخاصة

  ممثل لشخصية اعتبارية تنفيذي

شركة 

 أمريكية

 التأمين كي ام داستور المحدودة 5
، غير مستقل

 تنفيذي
  بصفته الشخصية

سؤولية م

 محدودة

 جولدن فالكون لالستحواذ 6

المنشآت 

ذات 

األغراض 

 الخاصة

، غير مستقل

 تنفيذي
  بصفته الشخصية

شركة 

 أمريكية

شركة تاوربرووك كابيتال  7

 بارتنرز

األسهم 

 الخاصة
  بصفته الشخصية مستشار أول

شراكة 

 محدودة
 
 

 
 

  

 اسم الشركة إكسافير روبرت روليت اسم العضو المرشح

  التوقيع

 م21/10/2022 تاريخ التقدم بالطلب

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

سلطان عبدالعزيز الدغيثراملهندس/   

Eng. Sultan Al- Deghaither 

  





 

 

 
 

 

 

 

 

 

عبدهللا صالح محمد السويلمياألستاذ/   

Mr. Abdullah Al Suweilmy 
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غسان محمد عثمان كشميري األستاذ/   

Mr. Ghassan Kashmeeri 
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