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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 المرشح 2

 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  م2007 –م 2005

 )دنفر(  North Star Exchange - نائب الرئيس للشؤون املالية   م2004 –م 2003

 )دنفر( CIM   –مساعد تمويل الشركات  م2003 –م 2000

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

 المنبثقة منها : 

 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 
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 

3       

4       

5       



 
 للسيرة الذاتية   1)  (نموذج رقم  

   المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات )أ
 االسم الرباعي    عبير عدنان هاشم الهاشمي 

١٩٨٠يناير  ٩  الجنسية    سعوديه  تاريخ الميالد    
   المرشح للعضو  العلمية المؤهالت )ب

 م   المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المناحة  
٢٠٠٢سبتمبر   كلية التربية في الجبيل    1  بكالوريس   حاسب آلي    

٢٠١٥فبراير   جامعة أوكسفورد      دبلوم) ماجستير   اإلستراتيجية واإلبتكار   
رجة  د يعادل عالي

 الماجستير( 

 2 

         3 
         4 
         5 

   المرشح للعضو  العملية  خبرات ال )ج
 الفترة   مجاالت الخبرة  

  – ٢٠١٩أكتوبر    األعمال حلول ل  تكامل شركة إدارة مجلس عضو
٢٠٢٢مارس    

عمال وعده مناصب إدارية أخرى األ لخدمات تكامل شركة  في اإلستشارية للخدمات التنفيذي النائب   – ٢٠١٦ديسمبر   
٢٠٢٢مارس    

  – ٢٠١٥يناير    أفريقيا وشمال األوسط الشرق  في فلبريدج لشركة  العام المدير 
   ٢٠١٦ديسمبر 

يناير   – ٢٠٠٨أكتوبر   مديرة قسم التطوير والتغيير في البنك السعودي الهولندي وعده مناصب إدارية أخرى 
٢٠١٥   

عن بناء  مستشارة تقنيه في شركة اتوس اوريجن الشرق األوسط )استحوذت من قبل شركه هوليت باكرد( مسؤله
  البنية التحتية لنظام سداد 

  – ٢٠٠٤يوليو 
   ٢٠٠٨أغسطس 

كترونيا  إل شركة في تقنية مطورة يناير   – ٢٠٠٣يوليو  
٢٠٠٤   



  –  ٢٠٠٢سبتمبر  مدربة حاسب آلي في معهد العالمية 
   ٢٠٠٣يونيو 
  شكلها كان أيا   أخرى  شركة  أي   أو ) مدرجة  غير أو  مدرجة( أخرى   مساهمة شركات  إدارة  مجالس في  الحالية العضوية  )د

 :  منها المنبثقة اللجان أو  القانوني 
 الشكل  
القانوني  
 للشركة  

 عضوية  
 اللجان  

   بصفته (  العضوية طبيعة
  شخصية  ممثل الشخصية،

 )  اعتبارية 

   العضوية   صفة
  غير تنفيذي، (

 )  مستقل تنفيذي،
 اسم الشركة   النشاط الرئيس  

 م  

شركة  
  مساهمة 

تكامل لحلول    عضو مجلس إدارة   غير تنفيذي   شخصية   ال يوجة 
  األعمال 

 1 

             2 
             3 
             4 
             5 

  



 

1 
 

 للسيرة الذاتية  ( 1نموذج رقم )
 

 البينات الشخصية للعضو المرشح . ا

 حسام علي حسن القرش ي االسم الرباعي

 الجنسية
 25/2/1979 تاريخ الميالد  سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة امللك عبدالعزيز 2002 هندسة كيمائية  سبكالوريو  1

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
Jan. 2020 – Present  مستشار تنفيذي الهيئة امللكية ملدينة الرياض 

Dec. 2017- Mar. 2019  لقطاع العمليات، بندةالرئيس التنفيذي 

February/2017- November/2017 
 الرئيس التنفيذي صيدلية وايتس 

 

October/2011- Jan/2016  الرئيس التنفيذي للتسويق، صيدلية النهدي 

April/2010 - September/2011  سدكو القابضة، املدير العام للتسويق واالتصال املؤسس ي  

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

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
صفة العضوية 

تنفيذي، غير  )

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية،  )

ممثل عن شخصية 

 ( ريةاعتبا

عضوية 

 اللجان 

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

شركة تراث املدينة )من شركات  1

PIF) 

زراعة وبيع تمور املدينة  

 بالجملة والتجزئة 
  شخصية مستقل 

 مساهمة مغلقة 

من  (شركة القهوة السعودية  2

 (PIFشركات 

زراعة البن وبيع القهوة 

 بالجملة والتجزئة 
  شخصية مستقل 

 مساهمة مغلقة 

3 
 شركة نعناع

تطبيق تجارة التموينات  

 وتوصيلها 
  شخصية مستقل 

 مساهمة مغلقة 

4 
 شركة املأكوالت الحديثة 

تجارة املواد الغذائية 

 الصحية بالتجزئة 
  شخصية عضو منتدب 

 مساهمة مغلقة 

شركة تراث املدينة )من شركات  5

PIF) 

زراعة وبيع تمور املدينة  

 بالجملة والتجزئة 
  شخصية مستقل 

 مساهمة مغلقة 



 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

 ي الرباع االسم      بيتر أمون  

م 30/30/6419 المانيا االتحادية    تاريخ الميالد    الجنسية  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م  المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  المانحةاسم الجهة  

 1 بكالوريوس  إدارة أعمال   1990 جامعة فورتسبورغ 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة  مجاالت الخبرة

 حتى اآلن – م2018   لوكسمبورغ - زان ميل مور شركة   –مشرف ومدير تنفيذي  إدارةعضو مجلس 
 م 2014 –م 2017 سويسرا - نستلة –نائب الرئيس 

 م 2012-م2013 لندن   -بارتينير مجموعة  –مستشار 

 م  2009-م2011 المانيا   -ارمارك  –اوربا  إقليمرئيس 

 م 2004 -م2008 الصين  - يليفيريون – غذيةااللقطاع  نائب الرئيس

 م  1998-م2003 المانيا  -كرافت  –المدير التجاري 

 م 1994-م1997 المانيا  –يليفير يون –مدير مشروع 

. 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 

ي تنفيذ  صفته الشخصية  د  يوج ال مدرجةغير   1 مور زان ميل   الصحية   األغذية 
 



 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

 ي الرباع االسم      سعود ال الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير 

م 28/10/5197 سعودي    تاريخ الميالد    الجنسية  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م  المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  المانحةاسم الجهة  

إدارة أعمال   \علوم إدارية  م 1999 جامعة الملك سعود
 )تسويق(

 1 بكالوريوس 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة  مجاالت الخبرة

 حتى اآلن – م2005 في عدة شركات محليه ودوليه. إدارةمدير عام ومؤسس للعديد من الشركات /عضو ورئيس مجلس 
 م 2002 –م 2000 البنك السعودي الفرنسي -المالية 

. 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 

 مدرجة
 صفته الشخصية  لجنة االستثمار

تنفيذي  غير  

  مجلس رئيس

 إدارة
 1 شركة المراعي  إنتاج األغذية 

 مدرجه
 صفته الشخصيه اليوجد 

تنفيذي  غير  

  مجلس رئيس

 اداره
  االتصاالت شركة االتصاالت

 2 زين  المتنقلة السعودية

 مدرجه
 صفته الشخصيه الترشيحات والمكافات 

تنفيذي  غير  

  رئيس نائب

 االدارة مجلس
 3 شركة اسمنت اليمامه  صناعة االسمنت 

 مدرجة
 صفته الشخصيه اليوجد 

تنفيذي  غير  

  مجلس رئيس

 االدارة
  العربي الدرع شركة التأمين

 4 التعاوني  للتأمين

 غير مدرجه
 صفته الشخصيه اليوجد 

تنفيذي  غير  

  رئيس نائب

 االدارة مجلس
شركة الفارابي  بتروكيماويات

 5 للبتروكيماويات 

 غير مدرجه
 صفته الشخصيه اليوجد 

تنفيذي  غير  

  مجلس عضو

 ادارة
ترابط لالستثمار  شركة  استثمارات

 6 والتنميه

 غير مدرجه
 صفته الشخصيه اليوجد 

تنفيذي  غير  

  مجلس رئيس

 اإلدارة
الصناعات  

 التحويلية 
الشركة العالمية 

 7 للصناعات التحويلية

 



 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح.1

 ي الرباع االسم      سعود ال الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن سعود األمير 

م 17/05/1979 سعودي    تاريخ الميالد    الجنسية  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 المانحةاسم الجهة  
تاريخ الحصول على 

 المؤهل 
 المؤهل التخصص 

 م 

 1 بكالوريوس   إدارة أعمال 2006 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 الفترة  مجاالت الخبرة

 اآلن حتى  -2020 شركة المراعي  –عضو مجلس إدارة  
 اآلن حتى  -2020 المراعي شركة  –عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
 حتى اآلن  – 2018 شركة ثالثين الصادرات المحدودة  - إدارة مجلس رئيس 
 اآلن حتى  -2017 شركة الدار للكيماويات  - إدارة مجلس رئيس 
 2020 -2013 المراعي  شركة  - التنفيذية اللجنة عضو 
 2011-2010 شركة المراعي  –التسويق  
 2009-2007 السعودي الفرنسيالبنك  -المالية  

. 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 

 1 شركة المراعي   األغذية  إنتاج غير تنفيذي   بصفته الشخصية والترشيحات  المكافآت لجنة مساهمة مدرجة  
 2 شركة الدار للكيماويات   الكيماويات   غير تنفيذي   بصفته الشخصية اليوجد  غير مدرجه   
 3 شركة ثالثين الصادرات  التجارة   غير تنفيذي   بصفته الشخصية اليوجد  غير مدرجه  

 
 
 



 
  

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح . 1

العيسى محمد هللا بدر بن عبد   يالرباع  االسم 

هـ 8/8/1399 سعودي   تاريخ الميالد    الجنسية 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح . 2

 المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة 
 م

أعمال  إدارة 2006 أمريكا - كلية جونز إلدارة األعمال هيوستن ، تكساس رايس،جامعة   ماجستير   
1 

 بكالوريوس   اقتصاد  2001 أمريكا -جامعة ڤيرجينيا شارلوتسڤيل، ڤيرجينيا
2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 الفترة مجاالت الخبرة 

 حتى تاريخه  2019من  السعودية  الرياض،  –لالستثمار أصيلة شركة – التنفيذي  الرئيس  

 2019حتى  2010من  السعودية  الرياض،  –لالستثمار أصيلة شركة–  المالي المدير  

 2019حتى  2008من  السعودية  الرياض،  – القابضة أمياس شركة – التنفيذي  الرئيس  

 2008حتى 2006من  السعودية  الرياض،  – المحدودة السعودية سي بي إس إتش –االستثمارية المحافظ مدير  

  2005خريف  تكساس  هيوستن،  –سافجديزاين مجموعة –ليرنينقبروجكت  أكشن فريق من جزء  

   2004حتى 2002من  تكساس هيوستن،  –  أمريكا سابك – وتسويقي مالي محلل  

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

الشكل القانوني  
 للشركة

 عضوية اللجان 
طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية  
تنفيذي   رتنفيذي، غي)

 (مستقل
 م الشركة اسم النشاط الرئيسي 

 غير تنفيذي   بصفته الشخصية  لجنة المكافآت والترشيحات   مساهمة مدرجة  
  – األساسية االستهالكية السلع 

 . األغذية إنتاج
 1 مجموعة صافوال  

 2 البنك السعودي الفرنسي   البنوك   غير تنفيذي   الشخصية  بصفته ة االستراتيجيلجنة  المراجعة، لجنة   مساهمة مدرجة  

 تنفيذي   ممثل لمجموعة صافوال   االستثمار  لجنة مساهمة مدرجة  
  – األساسية االستهالكية السلع

 . األغذية إنتاج
 3 شركة المراعي 

 4 شركة دور للضيافة    الفنادق   غير تنفيذي   بصفته الشخصية   -  مساهمة مدرجة 

 5 شركة صافوال لألغذية   الزراعة والصناعات الغذائية   غير تنفيذي   ممثل لمجموعة صافوال   -  مساهمة مقفلة 

 6 الشركة المتحدة للسكر   الصناعات الغذائية   غير تنفيذي   ممثل لمجموعة صافوال   -  مساهمة مقفلة  

 مساهمة مقفلة  
  لجنة  ، االستثمار لجنة المراجعة،  لجنة

 والترشيحات  المكافآت
 7 للتجزئة  هشركة بند  تجارة التجزئة   غير تنفيذي   ممثل لمجموعة صافوال  

 8 شركة عافية العالمية   الصناعات الغذائية   غير تنفيذي   ممثل لمجموعة صافوال   -  مساهمة مقفلة 

 



1 
 

 

 

 ا. البينات الشخصية للعضو املرشح

 بن عبداملحسن املهيدب رعبد القادسليمان بن   االسم الرباعي 

 هـ01/07/1374 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية 

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح2

 م
 التخصص  املؤهل 

تاريخ الحصول  

 على املؤهل 
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة امللك سعود  ---  الطب كلية  السنة الثانية 1

 . الخبرات العملية للعضو املرشح3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 استثمارات خاصة –شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده   وحتى تاريخه     1996من عام  

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

 اللجان املنبثقة منها : 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة  

العضوية  

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل( 

طبيعة العضوية  

)بصفته  

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 اعتبارية( 

عضوية  

 اللجان 

الشكل القانوني 

 للشركة 

الســــــــــــل  االســــــــــــ   كية   مجموعة صافوال 1

 األساسية

 مساهمة مدرجة دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي

الســــــــــــــــلـــ  االســــــــــــــــ ـــ ـــ كـــيــــــة   املراعي 2

 األساسية

مـجـمـوعـــــــة   غير تنفيذي عـن  مـمـثـــــــع 

 صافوال

 مساهمة مدرجة دال يوج

 مساهمة غير مدرجة  دال يوج بصفته الشخصية تنفيذي استثمارات متعددة عبدالقادر املهيدب وأوالده 3

 ذات مسؤولية محدودة  دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي استثمارات متعددة القابضةاملهيدب   4

 ذات مسؤولية محدودة  دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي تجارة أموال األجيال التجارية   5



2 
 

 

 ذات مسؤولية محدودة دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي تجارة تاج األوفياء 6

 ذات مسؤولية محدودة دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي تجارة الصواري ذات  7

 مساهمة غير مدرجة دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي عقاري  رافال للتطوير العقاري  8

 مساهمة غير مدرجة دال يوج بصفته الشخصية غير تنفيذي إستثمارات رؤية العاملية   9



 

 

 ا. البينات الشخصية للعضو املرشح 

 وليد بن خالد بن ياسين فطاني االسم الرباعي 

 م04/11/1966 تاريخ امليالد سعودي الجنسية 

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

 م
 التخصص املؤهل

تاريخ الحصول على 

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

جامعة والية كاليفورنيا، الواليات   1993 محاسبة علوم  بكالوريوس  1

 املتحدة األمريكية

2 -    

 . الخبرات العملية للعضو املرشح 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال  حتى تاريخه 2021منذ يناير 

 الفرنس ي كابيتال، السعودية الرئيس التنفيذي لشركة السعودي  2020ديسمبر   31حتى  ٢٠١٥منذ يونيو 

مدير عام الخزينة ومستشار أسواق املال واالستثمارات للرئيس التنفيذي بمجموعة عبد اللطيف   ٢٠١٥حتى يونيو  ٢٠١٣منذ يونيو 

 جميل، السعودية 

 املدير العام لبنك دويتشه، السعودية  ٢٠١٣حتى مايو  ٢٠١١منذ مايو 

 الخزينة، البنك السعودي الفرنس ي، السعودية مدير  ٢٠١١حتى أبريل  ٢٠٠٤يونيو 

 نائب أمين الخزينة، البنك السعودي الفرنس ي، السعودية  ٢٠٠٤حتى يونيو  ٢٠٠٣يوليو 

 رئيس قسم صناعة السوق والتداول والخزينة، البنك السعودي الفرنس ي، السعودية ٢٠٠٣حتى يوليو  ١٩٩٨مارس 

 مشتقات مالية، البنك السعودي الفرنس ي، السعوديةمتداول  ١٩٩٨حتى مارس  ١٩٩٤يوليو 

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

 القانوني أو اللجان املنبثقة منها :

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م

صفة العضوية  

)تنفيذي، غير  

 مستقل( تنفيذي، 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة

السلع االستهالكية  املراعي 1

إنتاج  األساسية 

 األغذية

مساهمة  لجنة املخاطر ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي 

 مدرجة

للخدمات  2 هرفي  شركة 

 الغذائية

االستهالكية السلع 

 الكمالية 

مساهمة  اللجنة التنفيذية ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي 

 مدرجة

املعرفة   3 مدينة  شركة 

 االقتصادية 

لجنة املكافآت  ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي  العقار 

 والترشيحات 

مساهمة 

 مدرجة



 

لجنة االستثمار   مجموعة صافوال ممثل عن  غير تنفيذي  تجارة التجزئة بنده للتجزئةشركة  4

ولجنة املكافآت 

 والترشيحات 

مساهمة غير  

 مدرجة

لجنة املكافآت  ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي  األغذية شركة صافوال لألغذية  5

والترشيحات  

 ولجنة الخزينة 

مساهمة غير  

 مدرجة

مساهمة غير   - صافوال ممثل عن مجموعة  غير تنفيذي  األغذية عافية العاملية شركة  6

 مدرجة

مساهمة غير   - ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي  األغذية املتحدة للسكرالشركة  7

 مدرجة

كنان الدولية للتطوير   8

 العقاري 

لجنة االستثمار   ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي  التطوير العقاري 

ولجنة املكافآت 

والترشيحات  

 والحوكمة 

مساهمة غير  

 مدرجة

ذات مسؤولية   - ممثل عن مجموعة صافوال  غير تنفيذي  األغذية املجمدة  مجموعة الكبير  9

 محدودة

جمعيات  مؤسسة عالم صافوال  10

 ومؤسسات اهلية 

عضو مجلس أمناء 

 غير تنفيذي 

مؤسسة أهلية   - ممثل عن مجموعة صافوال 

 غير ربحية 





 

 

 
 (  السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للمرشح  ( أ

 منصور املوس ىبن محمد  االسم الرباعي 

 م  1972 تاريخ امليالد  سعودي  الجنسية

 املؤهالت العلمية للمرشح  (ب

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 أمريكا –جامعة ميزوري الحكومية  1997 محاسبة  ماجستير محاسبة  1

 السعودية  -جامعة امللك سعود  1992 محاسبة  اإلداريةالعلوم بكالوريوس  2

3 CPA CPA 1998  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA –  السعودية 

 أمريكا - AICPAللمحاسبين القانونيين املعهد األمريكي  CPA  1997تبار اخ  CPAاختبار  4

5 
اختبار محلل مالي معتمد املستوى  

 األول 
 أمريكا -  CFAI 2013 املستوى األول    CFA  تباراخ

6 
الشهادة العامة للتعامل في األوراق 

 CME-1 املالية

الشهادة العامة للتعامل في 

 CME-1 األوراق املالية
 السعودية  - CMAهيئة سوق املال  2017

 الخبرات العملية للمرشح  (ج
 مجاالت الخبرة  الفترة

 )سالك( الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واالنتاج الحيواني  –الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة   حاليا  - 2019
 شركة مجموعة الفيصلية القابضة  –املدير التنفيذي للمالية للمجموعة  2018-2019
 شركة مجموعة الفيصلية القابضة  –املدير التنفيذي للرقابة املالية للمجموعة  2008-2018
 قطاع االلكترونيات االستهالكية، مجموعة الفيصلية  –املدير املالي  2006-2008
 لكترونيات الحديثة )سوني(، مجموعة الفيصلية شركة اال –رئيس الحسابات  2001-2006
 وظائف سابقة: قطاع البنوك، التدريب، واالستشارات  1993-2001

 الخبرات
إدارة األداء، استثمارات، اندماجات واستحواذات، ادارة إدارة مالية، رقابة مالية، محاسبة، إستراتيجية، ، عضوية مجالس إدارة ولجان مختلفة

 ، إدارة الخزينة والتمويلاملوازنات، التخطيط املالي، والتقارير املاليةمخاطر، إدارة 
 IMDهارفارد،  برامج تنفيذية

 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

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
صفة العضوية )تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

 ممثل شركة سالك  غير تنفيذي  اللحوم ومعالجة إنتاج  البرازيل  –منيرفا لألغذية   (1
لجنة الترشيحات  

 واملكافأت 
 مدرجة

 غير مدرجة  لجنة املراجعة  ممثل شركة سالك  غير تنفيذي  إنتاج األرز  الهند –دعوة لألغذية   (2

 غير مدرجة  - ممثل شركة سالك  غير تنفيذي  زراعة أوكرانيا  –سالك أوكرانيا   (3

4)  
هامينغبيرد للتكنولوجيا  

 اململكة املتحدة –
 تقنية زراعية 

)عضو مراقب   غير تنفيذي

 فقط(
 غير مدرجة  - ممثل شركة سالك 

5)  
املزارعون املتحدون  

 السعودية –لالستثمار 
 غير مدرجة  - ممثل شركة سالك  غير تنفيذي  استثمار زراعي

 تجارة ومناولة الحبوب كندا  –القابضة  3جي   (6
)لجنة تنفيذية   غير تنفيذي

 فقط(
 غير مدرجة  اللجنة التنفيذية ممثل شركة سالك 

7)  
شركة أسواق عبد هللا  

 العثيم

 الجملة تجارة

  املواد في والتجزئة

 والغير الغذائية

  غذائية

 مدرجة لجنة املراجعة  بصفته الشخصية  مستقل )لجنة املراجعة فقط(
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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 

 
 
  



 

ة الذاتية1نموذج رقم )  ( السير

 المرشح للعضو البيانات الشخصية  .1

ي االسم الرباعي   خالد بن عبد الرحمن علي الخضير

 ـه 20/09/1406 تاري    خ الميالد سعودي الجنسية 

 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح .2

تاري    خ الحصول  التخصص المؤهل 
 عىل المؤهل

 اسم الجهة المانحة

 لألعمال بمدريد، أسبانيا IEجامعة  2019 أعمالإدارة  ماجستير 

 جامعة الملك عبد العزيز 2014 إدارة أعمال بكالوريوس

ف –دبلوم  ية  شهادة محير ي بريطانيا  2011 موارد بشر
 
 CIPDمعهد تطوير األفراد ف

ف  ية SPHRiشهادة محير  2010 موارد بشر
الجمعية األمريكية للموارد 

ية   SHRMالبشر

اتيجيات شهادة  ف معتمد )اسير محير
) ي اتيج   بطاقات التوازن اإلسير

اتيجية  كة بالديوم لالستشارات  2018 اإلسير  شر

ية التنفيذي المتقدم   برنامج الموارد البشر
اتيجيات الموارد  اسير

ية والقيادات  البشر
جامعة متشغن روس لإلعمال، متشغن  2018

 الواليات المتحدة

 

ات العملية للعضو  .3  المرشحالخير

ة ة الفير  مجاالت الخير

ي للتخصيصلل نائب الرئيس التنفيذي حتر االن 15-9-2019
كة، المركز الوطت   خدمات المشير

كة الوطنية لإلسكان 14-9-2019 1-7-2017 ية، الشر  مدير عام الموارد البشر

 مستشار رئيس مجلس اإلدارة مجموعة فولكس واجن 31-12-2018 1-7-2017

ية، مجموعة فولكس واجن 30-6-2017 1-3-2015  مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشر

، مجموعة الفيصلية  28-2-2015 1-2-2011 ية والتطوير التنظيمي  مدير إدارة الموارد البشر

 

 

 



 

 كان  .4
ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شر ي مجالس إدارات شر

 
ي العضوية الحالية ف

 
شكلها القانون

 أو اللجان المنبثقة منها: 

كة صفة العضوية  النشاط الرئيس اسم الشر

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية 

ي  عضوية اللجان
 
 الشكل القانون

كة نخبة الخليج   شر
االستشارات اإلدارية 

ية  والموارد البشر

يك  ذات مسؤولية  ال ينطبق شخصية  غير تنفيذي/شر

)غير  محدودة

 مدرجة(

كة إتحاد عذيب  شر

 لإلتصاالت 

 خدمات اإلتصاالت 

 شخصية مستقل

مجلس عضو 

لجنة إدارة ورئيس 

شيحات  الير

 والمكافئات 

 مساهمة عامة

ية  كة مهارة للموارد البشر  شر

الخدمات التجارية 

 والمهنية 
 شخصية مستقل 

مجلس عضو 

لجنة إدارة ورئيس 

شيحات  الير

 والمكافئات

 مساهمة عامة

 



 
 

 

    
 

 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   البكالوريوس  محاسبة 1985 

 

 

 (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 

 م 2015/ 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 

 



 

Public 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  
 
 
 

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 األسم الرباعي  عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضيري

02/07/1963  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة

أمريكا -جامعة جورج واشنطن   1 ماجستير اإلدارة الهندسية 1984 

أمريكا -جامعة جورج واشنطن   2 بكالوريوس الهندسة المدنية 1983 

    3 

    4 

    5 

  ج( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة 

البنك األهلي السعودي  –رئيس مجلس اإلدارة  حتى نهاية الدورة  – 2021 

 الحالية 

مجموعة سامبا المالية  –رئيس مجلس اإلدارة   2019 – 2021  

شركة األموال الخليجية  –المدير العام  حتى اآلن  – 2014   

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري المحدودة  –العضو المنتدب   2004 – 2020  

البنك السعودي الفرنسي  –العضو المنتدب المكلف   10/2017 – 02/2018  

جولدمان ساكس العربية السعودية  –رئيس مجلس اإلدارة   2018 – 2019  

مورجان ستانلي السعودية  –رئيس مجلس اإلدارة   2008 – 2018  

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني –رئيس مجلس اإلدارة   2014 – 2016  

شركة هرفي للخدمات الغذائية  –رئيس مجلس اإلدارة   2008 – 2011  

البنك السعودي الفرنسي –المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى   1999 – 2004  

البنك المتحد  –المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى   1995 – 1999  

  

  

  

  

  



 

Public 

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

 المنبثقة منها: 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

طبيعة العضوية )بصفته  عضوية اللجان

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية إعتبارية(

صفة العضوية 

نفيذي، )تنفيذي، غير ت

 مستقل(

  أسم الشركة النشاط الرئيس
 م

 

ممثل عن شخصية  اللجنة التنفيذية  مساهمة مدرجة 

 اعتبارية 

الخدمات المالية  غير تنفيذي 

 البنك األهلي السعودي  والبنكية 
1 

لجنة الترشيحات  مساهمة مدرجة

لجنة  والمكافآت،

  االستثمار

السلع االستهالكية  مستقل  بصفته الشخصية 

 شركة المراعي  األساسية 

2 

اللجنة التنفيذية،  مساهمة مدرجة

 لجنة االستثمار

 الصحة مستقل بصفته الشخصية
الشركة السعودية للصناعات 

 الدوائية والمستلزمات الطبية

3 

ممثل عن شخصية  - مساهمة 

 اعتبارية

الخدمات المالية  غير تنفيذي

  والبنكية 
 4 شركة األهلي المالية 

ممثل عن شخصية  - ذ.م.م

 اعتبارية

 المراكز الرياضية  غير تنفيذي
 شركة األندية للرياضة

5 

 6 شركة األموال الخليجية  استثمارات  تنفيذي  بصفته الشخصية - ذ.م.م

 7 شركة طب الفارابي مركز طبي غير تنفيذي بصفته الشخصية - ذ.م.م

الشخصيةبصفته  - ذ.م.م الشركة العالمية للصناعات  صناعة  غير تنفيذي 

 التحويلية 
8 

الشركة العالمية للصناعات  صناعة  غير تنفيذي بصفته الشخصية - ذ.م.م

 الكيميائية المحدودة 

9 

شركة قنطرة التنمية  صناعة  غير تنفيذي بصفته الشخصية - ذ.م.م

 لالستثمار

10 

تنفيذيغير  بصفته الشخصية - ذ.م.م  استثمارات  
شركة أموال الخليج 

التجاري المحدودة  لالستثمار  

11 

شركة األموال الخليجية  استثمارات  غير تنفيذي بصفته الشخصية - ذ.م.م

 األولى 

12 

 13 شركة أطباؤكم  مركز طبي  غير تنفيذي بصفته الشخصية - ذ.م.م

 
 
 

40 





 

( 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  

5 

 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 

 PhD 1        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية   2005

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 MBA 2  (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  
3 

 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  

5 

 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 

 

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 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة 
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 والتصنيع شهادة إدارة العمليات   2003
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 دول  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 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   ١٥٠من  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   ١٦

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  ٥٠٠متقدم 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. 

٢٠٠٩/ ١/ ١ -
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٦/ ٧/ ١-  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

، 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 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠-  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 

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

١٠-٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١ -
١٩٩٠ 

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/ ١

  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  -٢٠١٨/ ٨/ ١

  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/ ١

 Saudi Building code 2018 development committee  تطوير كود البناء السعوديعضو لجنة 
٢٠١٦/ ٧/ ١-  
٢٠١٨/ ٧/ ١   

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

 االن  -٢٠١٨/ ٧/ ١

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

٢٠١٦/ ٧/ ١-  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

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    ١٦من  شر
 لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢١ يوليو 

1 

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                      التوقيع:  



 
 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ االسم الرباعي

 الجنسية
 م   1396/    06/    12   تاريخ الميالد  سعودي 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 المجلس العام للبنوك  م 2018 مالية اسالمية  ماجستير  1

 جامعة سنترال ويسترن م 2006 إدارة التسويق  ماجستير  2

 جامعة الملك سعود م 2000 لغة يابانية  بكالوريوس  3

4 CIB  المجلس العام للبنوك  م 2018 مصرفية اسالمية 

5 CISCAM  المجلس العام للبنوك  م 2018 اسواق مالية 

6 CISTRAF العام للبنوك المجلس  م 2018 رة دولية اتج 

7 CISRIM  المجلس العام للبنوك  م 2018 ادارة مخاطر 

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة
 رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة  م لآلن 2017من 

 مصرف الراجحي -مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة م 2017 –م  2016من 

 المؤسسات المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية مدير وحدة  م 2016 –م  2015من 

 مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض  م 2015 –  1997من 

 رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة االستثمار -رئيس مجلس إدارة شركة وفا للتأمين 2021/ 12/ 15-2020/ 01/ 19من 

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

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

صفة العضوية  

تنفيذي، غير  ) 

 ( تنفيذي، مستقل 

طبيعة العضوية  

بصفته الشخصية، ) 

ممثل عن شخصية  

 ( اعتبارية 

 عضوية اللجان 
الشكل  

القانوني  

 للشركة 

1 
شركة تبوك للتنمية  

 الزراعية 
 شخصية  مستقل  إنتاج األغذية 

 عضو مجلس إدارة   -1

الترشيحات  عضو لجنة  -2

 والمكافآت 

 عضو لجنة المراجعة -3

 

مساهمة  
 عامة 
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