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 ا. البينات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي 
 سلمان بن عبداملحسن بن محمد السديري  

 الجنسية 
 سعودي

 تاريخ الميالد 
 هـ10/09/1393

 .المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 م
 التخصص  المؤهل 

تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

   والية كولورادو –جامعة دنفر  م 2000 مالية وتسويق   بكالوريوس   1

 والية كولورادو  –جامعة دنفر  م 2002 مالية   ماجستير   2

3     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 شركة تجوري   – العضو املنتدب  م حتى تاريخه 2007

 )دبي(    HSBC Middle East - مصرفي استثماري  م 2007 –م 2005

 )دنفر(  North Star Exchange - نائب الرئيس للشؤون املالية   م 2004 –م 2003

 )دنفر( CIM   –مساعد تمويل الشركات  م 2003 –م 2000

.العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة ( او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان 4

 المنبثقة منها : 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
صفة العضوية )تنفيذي،  

 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 بارية( شخصية اعت

عضوية  

 اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

1 
شركة الدرع العربي  

 للتأمين التعاوني 
 - - التأمين  

اللجنة  

التنفيذية/  

لجنة  

 االستثمار 

مساهمة 

 مدرجة 

 - بصفته الشخصية عضو منتدب  رشفة وتخزين أ شركة تجوري   2
مساهمة 

 ة مقفل 



 
  

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

 يالرباع االسم  عيد بن فالح ابن سيف الشامري 

م14/02/1964  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المرشحالمؤهالت العلمية للعضو .2

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 مرتبة مع العلوم فى بكالوريوس اإلدارة الصناعية م1989 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 الشرف

1 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة مجاالت الخبرة

 م2022 –م 2021 الرياض ، المملكة العربية السعوديةمستشار بقطاع الصناعة والثروة المعدنية ، 

 الرياض –الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية 

 تأسيس الشركة بموجب لوائح هيئة السوق المالية السعودية وصياغة إستراتيجيتها وخطة عملها
  م2020 –م 2008

 م2008 –م 2007 الرياض -نائب المدير العام لشركة السيف لإلستثمار 

 م2007 –م 2005 الرياض -الرئيس التنفيذي لمكتب عيد الشامري لإلستشارات المالية واإلدارية 

 م2005 –م 2001 الرياض -الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية 

 م2001 –م 1996 الرياض -البنك األهلى التجاري  –مدير إدارة الدمج واإلستحواذ واإلستثمار المباشر 

 م1996 –م 1993 الرياض -البنك السعودي األمريكي  –تمويل الشركات واإلستشارات المالية مدير اول إدارة 

 م1992 –م 1990 اوهيو الواليات المتحدة األمريكية –برايس ووترهاوس  –مراجع حسابات 

 م1990 –م 1989 الرياض -صندوق التنمية الصناعية السعودي  –كبير مراجعى الحسابات 

 م1988 –م 1987 لندن المملكة المتحدة –السعودي الدولى البنك  –متدرب 

. العضويات الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 4
 اللجان المنبثقة منها :

الشكل القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 
الشخصية، )بصفته 

ممثل عن شخصية 
 اعتبارية(

صفة العضوية 
 رتنفيذي، غي)

 (تنفيذي مستقل
 م الشركة اسم النشاط الرئيسي

 بصفته الشخصية عضو لجنة المراجعة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة 

 مستقل
 قطاع تجزئة السلع الكمالية

شركة الحسن غازي 
 إبراهيم شاكر

1 

 مساهة مدرجة

عضو لجنة المراجعة 
وعضو لجنة المكافآت 

والترشيحات وعضو لجنة 
 الحوكمة

 بصفته الشخصية
عضو مجلس إدارة 

 مستقل
 قطاع الخدمات البترولية

شركة الدريس للخدمات 
 البترولية والنقليات

2 

 بصفته الشخصية -- ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة 

 مستقل
 قطاع النقل

شركة مقاوالت الخليج 
 للشحن والتفريغ

3 

 بصفته الشخصية رئيس لجنة المراجعة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة 

 مستقل

قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة فى المالبس 

 الجاهزة واألحذية
 4 شركة فواز الحكير

 بصفته الشخصية عضو لجنة المراجعة مساهمة مدرجة
 عضو لجنة المراجعة

 مستقل

قطاع الزراعة والتصنيع 
 لمنتجات االلبان والمواد

 الغذائية
 5 شركة المراعي



 مساهمة مدرجة
عضو لجنة المراجعة 
ولجنة المسؤولية 

 اإلجتماعية
 بصفته الشخصية

عضو مجلس إدارة 
 مستقل

 6 شركة طيبة لإلستثمار قطاع اإلستثمارات العقارية

 





 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

صالح خالد خيرهللا الطالب     ي الرباع االسم  

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  1385/7/1

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م  المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة

 1 الدكتوراه المحاسبة م 1998 أمريكا-جامعة جورج واشنطن 
 2 الماجستير  المحاسبة م 1990 أمريكا-جامعة ميامي، فلوريدا

 3 البكالوريوس  المحاسبة م 1987 جامعة الملك سعود

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة  مجاالت الخبرة

 حتى تاريخه 1442من  االقتصاديةالشؤون المالية و 
 هـ 1442-هـ1439 المراجعة االستراتيجية و 

 ه 1439-ه1422 المرجعة الداخلية و الشؤون المالية و االستثمار و التطوير
 ه 1442-ه1438 المراجعة 

أياً كان شكلها القانوني أو . العضويات الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى 4
 اللجان المنبثقة منها :

الشكل  
القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضوية  
  ر تنفيذي، غي )

 ( تنفيذي مستقل 
 م الشركة  اسم النشاط الرئيسي 

شركة مساهمة  
مقفلة )غير 

 مدرجة( 
ادارة وثائق و  - - المراجعة رئيس لجنة 

 1 شركة تجوري  بيانات 

      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 

 



 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

لقحطاني ا هتالن آل ناصر سليمان    ي الرباع االسم  

سعودي  تاريخ الميالد  16/08/1971  الجنسية  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م  المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس  محاسبة 1994 جامعة الملك سعود
  ماجستير  محاسبة 1998 جامعة كاليفورنيا سان دييقو 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة  مجاالت الخبرة

 2006-1994 معهد االدارة العامة –قطاع البرامج المالية  –عضو هيئة التدريب 
 2020-2006 مرخصة من هيئة السوق المالية –شركة بيت االستشارات الوطني   –مدير ثم شريك ورئيس تنفيذي 

 2022-2021 شركة مهارة للموارد البشرية  –العضو المنتدب 
 اآلن -2022 الذراع االستثماري لشركة مهارة للموارد البشرية  –الرئيس التنفيذي لشركة مسار النمو لالستثمار 

. العضويات الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 4
 اللجان المنبثقة منها :

الشكل  
القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضوية  
  ر تنفيذي، غي )

 ( تنفيذي مستقل 
 م الشركة  اسم النشاط الرئيسي 

شركة مهارة للموارد  الموارد البشرية  تنفيذي  شخصية اللجنة التنفيذية مساهمة مدرجة 
 1 البشرية 

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات  مساهمة مدرجة 
الشركة السعودية إلنتاج   انتاج أنابيب مستقل شخصية والمكافآت 

 2 األنابيب الفخارية

 3 شركة المباني الخفيفة  انتاج مواد البناء مستقل شخصية اللجنة التنفيذية مساهمة مقفلة
 4 شركة تالد لالستثمار انتاج مواد البناء مستقل شخصية لجنة المراجعة  مساهمة مقفلة

ممثل لنادي الهالل    مقفلةمساهمة 
شركة نادي الهالل  االستثمار غير تنفيذي  السعودي 

 5 االستثمارية 

صندوق التعليم العالي   االستثمار مستقل شخصية لجنة المراجعة  صندوق حكومي
 6 الجامعة

مؤسسة غير 
 ربحية

اللجنة التنفيذية ولجنة 
 7 الهالل السعودي نادي  رياضي تنفيذي  شخصية الترشيحات والمكافآت 
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