
 

 

 
 

 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للمرشح  ( أ

 يوسف محمد ناصر القفاري   االسم الرباعي 

 ه  1/7/1391 تاريخ امليالد  سعودي  الجنسية

 املؤهالت العلمية للمرشح  (ب

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

1)  
 معه العاصمة النموذجي   1409 علمي   الثانوية العامة 

 الخبرات العملية للمرشح  (ج

 مجاالت الخبرة  الفترة

 رئيس مجلس إدارة شركة قمة النجاح للتطوير العقاري   حتى االن  – 2020

 رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية  حتى االن   – 2020

 رئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية   2017- 2015

 معطي للمكتبات  شركة أبوعضو مجلس إدارة  حتى االن  - -2013

 عضو مجلس إدارة شركة أسواق العثيم   2017 – 2006

 عضو مجلس إدارة شركة الوسطى للصناعات الغذائية   2017 – 2015

 عضو مجلس إدارة شركة الرياض فوود   2017 – 2013

 عضو مجلس إدارة شركة مياه نقي  حتى االن  – 2021

 عضو مجلس إدارة شركة العثيم لالستثمار   2016 – 2006

 الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم   2017 – 2006

 الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة   2017 – 2011

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لشركة مهارة للموارد البشرية   2020 – 2018

 العضو المنتدب لشركة أبو معطي للمكتبات   2018 – 2017

 نائب الرئيس التنفيذي لشركة الزوردي   2006 – 2005

 نائب األمين العام المساعد بالهيئة العامة للسياحة " إعارة من سامبا   2004 – 2000

 مدير الموارد البشرية في مجموعة سامبا المالية   2004 – 1996

 أخصائي ائتمان في بنك الرياض   1996 – 1994

 مشرف الموارد البشرية بمصرف الراجحي   1994 – 1991

 مستشار رئيس مجلس إدارة العثيم القابضة  حتى االن  – 2021

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

 الرئيس النشاط  اسم الشركة  م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

عبدهللا سعد أبو معطي   (1

 للمكتبات  
 اللجنة التنفيذية   شخصية  مستقل  سلع كمالية جملة وتجزئة 

 مدرجة 



 

 

 

2)  
   استثمار   شركة العثيم لالستثمار 

اللجنة التنفيذية ولجنة 

 الترشيحات 

 مساهمة مقفلة 

3)  
   تواملكافئا الترشيحات  شخصية  مستقل  صناعة  شركة مياه نقي  

 مساهمة مقفلة 

4)  
 - شخصية  غير تنفيذي   املوارد البشرية   الدولية للموارد البشرية  

 مساهمة مقفلة 

قمة النجاح للتطوير    (5

 العقاري  
  شخصية  غير تنفيذي   تطوير عقاري 

 مساهمة مقفلة 

6)  
      

 

 


