






 

 نات الشخصية للعضو المرشح االبي . ا

 ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ االسم الرباعي 

 الجنسية 
 م  1396/    06/    12   تاريخ الميالد  سعودي   

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح . 2

 م
 تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  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 المجلس العام للبنوك  م 2018 رة دولية اتج 

7 CISRIM  المجلس العام للبنوك  م 2018 ادارة مخاطر 

8 
 
CIT 
 

 
 معتمد   عالمي  مدرب

 
2018 

 
 الدولية  أكسفورد كلية

9 
 
CIT 

 
 مدرب عالمي معتمد 

 
2018 

 
 جامعة هارفرد المهنية 

10 
 
TC 

 
 مستشار تدريب

 
2018 

 
 المهنية  هارفرد  جامعة       

11 

 
ECM 

 معتمد   عالمي  مدرب
  المالية المصرفية للخدمات 

  والمنتجات والخزينة
 اإلسالمية 

 
2018 

 
 األمريكي  المعهد 

 المهنية  للدراسات 

12 

 
Master Class 

 
 

 التنظيمية  القيادة بناء
 التغيير تقود  التي 

 االستراتيجية وتنفيذ
 

 
2016 

 
 انسياد 

 األعمال  إدارة كلية

 المرشح الخبرات العملية للعضو . 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 

 واإلداري واإلقتصادي   المجال المالي –لإلستشارات والتدريب    رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة حتى األن   –م 2017من 
 

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

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

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



 

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

 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 تبوك للتنمية  

 الزراعية 
 شخصية  مستقل  إنتاج األغذية 

 عضو مجلس إدارة   -1

الترشيحات  عضو لجنة  -2

 والمكافآت 

 عضو لجنة المراجعة  -3

 

مساهمة  
 عامة 

2 
شركة الشرق األوسط  
للكابالت المتخصصة  

 )مسك( 

مساهمة   لم تشكل اللجان بعد  شخصية  مستقل  الكابالت 
 عامة 

3 
إستيراد   شركة أفاق الغذاء 

 األغذية 
مساهمة   عضو لجنة المراجعة  شخصية  مستقل 

 مقفلة 





 
 

 الذاتية   ة ي  الس  ( 1)   رقم  نموذج 
 

 

 المرشح   للعضو  الشخصية  أ( البيانات 

 االسم      حاتم محمد حامد إمامم. 
 الرباع  

22/08/1977 
 تاري    خ
 الجنسية سعودي  الميالد

 المرشح   للعضو   العلمية  المؤهالت   ( ب 

 م المؤهل التخصص مؤهل لا   عل  حصول ل ا  تاري    خ  حة ن مالا جهةل ا اسم 

ية   الجمعية األمريكية للموارد البشر
SHRM Society of HR 

2016 SHRM SHRM-SCP 1 

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

ية  2004  2 ماجستير  موارد بشر

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 3 بكالوريوس  حاسب ال   2003

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 4 بكالوريوس  إدارة أعمال  2001

 كلية سياتل ب جامعة واشنطن 
South Seattle Comm College 

     هياكل ومحركات طائرات 1999
رخصة مهندس وفن 

 طائرات 
5 

ات   ج(   المرشح   للعضو   العملية   الخير

ة  ة مجاالت الخير  الفير

ية والخدمات المساندة واإلدارية الرئيس التنفيذي   الخليج الموارد البشر
كة  للمجموعة ف  االن   –  IFFCO 2021شر  

كة ع رئيس قطا   ي )   الخدمات المشير ية،موارد ورأس المال البشر التسويق وسلسلة   المعلومات، ةتقني   اإلدارية، نالشؤو  بشر
كة تبوك للتنمية الزراعية تادكو اإلمدادات شر   

2019 -2021  

ية الرئيس التنفيذي لل كة ساماكو   والمرافق والشؤون الخاصة للمالك  واإلدارية والشؤونموارد البشر شر  2014-2018 

ية   كة المفتاح لتأجير السيارات  والخدمات المساندة   واإلدارية  والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2012 -2014  

ية   كة المراع  لوزين واإلدارية   والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2009 -2012  

ية والشؤون  كة عطية للحديد مدير الموارد البشر واإلدارية شر  2004 -2008  

  الموارد 
ية  أخصائ  كة  البشر IBM 2000 -2004شر  

    الحالية   د( العضوية 
كات   إدارات  مجالس   ف  كة أخرى أيا   مدرجة(  غير   أو   )مدرجة أخرى    مساهمة   شر  :منها   المنبثقة  اللجان أو   القانوئ    شكلها   كان   او أي شر

 الشكل 

  
 القانوئ 

كة  للشر

 
 
 اللجان   عضوية 

 العضوية  طبيعة 

 ، الشخصية  بصفته 

 عن   ممثل  

 اعتبارية  شخصية

 

  تنفيذي العضوية    صفة

 مستقل   تنفيذي  غير 

 
 

 الرئيس  النشاط    

 
 

ك   اسم             ةالشر

 
 م

 1 ال ينطبق       
 

 

1 







رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم الربا

امليالد تاريخ الجنسية

املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

اسم الجهة املناحة ى املؤهل تاريخ الحصول ع التخصص املؤهل م
1
2
3
4  
5  

رات  )ج املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  الخ رة  الف

ر أو مدرجة( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس ي الحالية العضوية  )د ا املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أياً  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ م

الشكل 
للشركة القانوني

 عضوية
اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

العضوية صفة
ر تنفيذي،( غ

)مستقل تنفيذي،
الرئيس  النشاط الشركة اسم   م

  1
  2
 3
  4

وليد بن محمد بن عبدهللا الشهري

17/08/1991سعودي

 ب�الور�وس

إدارة إعمال - مالية و�دار�ةماجست��

2017إدارة مالية

ا��امعة السعودية اإللك��ونية2020

جامعة األم�� سلطان

مدير املدفوعات و�دارة النقد بالهيئة السعودية للسياحةمارس 2021- ح�� اآلن

أخصا�ي أول لعمليات ا��ز�نة بإدارة ا��ز�نة واالس�ثمار بالشركة الوطنية لإلس�انأبر�ل 2020 - مارس 2021

محلل ما�� بقطاع املالية وا��ز�نة بالشركة الوطنية لإلس�انس�تم�� 2017- مارس 2020

 مساعد إداري بإدارة االس�ثمار العقاري و�يضاً تم عمل تنقالت ب�ن إدارة العمليات و�دارة ال��وات �شركة ميفك �اب�تالس�تم�� 2016- أغسطس 2017





Form No. (1) Resume 

       
A) Personal information of the Nominated Member 

Full name Nael Samir Fayez  
Nationality  Saudi Date of birth  1975 

B) Academic Qualifications of the Nominated Member 

# Qualifications Specialization Date  Name of Awarding 
Entity 

1 Executive Program High Performance People Skills Program 2012 London Business 
School 

2 Executive Program Non-Profit Management 2011 Columbia 
University 

3 Executive Program Leading for the Future 2010 Harvard University 
4 MBA – Distanced International Business 2008 Aspen University 

5 Executive Program Banking Management  2005 Brown Brothers 
Harriman 

6 BBA Economics 2001 Lamar University 

C) Work Experience of the Nominated Member 

Period Areas of Experience 

March 2021 - Now NEOM Company - Entities Governance – Executive Director (A) 
Since Jan. 2021 Board Member at Saudi Cable Company 
Since Aug. 2014  Board Member at INJAZ -Saudi Arabia 
Since Aug. 2020 Advisor at the General Authority for Endowments “Awqaf” 

Apr. 2016 – Feb. 2021 Strategic Sustainable Solutions - CEO & Managing Director 
Jun. 2009 – Apr. 2016 INJAZ SAUDI ARABIA - CEO & Board Member 
Sep. 2001 - May 2009 SAUDI ARAMCO – Senior Financial Analyst 

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, 
regardless of its legal form or the committees deriving from it: 

# Company name Main activity 

Membership 
type 

(executive, 
nonexecutive, 
independent) 

Nature of the 
membership (in 

personal capacity, 
representative of 

legal person) 

 Committees 
Membership 

Legal form of 
the company 

1 INJAZ -Saudi Arabia Education independent in personal capacity ExCom Endowment 
Company 

2 Saudi Cable Company Industry independent in personal capacity Audit Listed 
company 

3 Strategic Sustainable 
Solutions Consultancy  Executive  in personal capacity ExCom LLC 
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( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

 االسم الرباعي سليمان عبدهللا سليمان الدريهم

 الجنسية سعودي تاريخ امليالد 31/12/1979

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 ماجستير علوم مالية 2015 جامعة امللك سعود

0120 جامعة امللك سعود  2 بكالوريس  نظم املعلومات  

    3 

    4 

    5 

. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

إلجارة والتمويلشركة اليسر ل -مدير عام تقنية املعلومات   2220  

شركة حلول  -مدير مراجعة تقنية املعلومات واألعمال   2018-2022  

السعودية االتصاالتشركة  -الداخلية اجعة خبير املر   2011-2018  

  

  

نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

      1 

      2 

      3 

      4 

 



رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم الربا

امليالد تاريخ الجنسية

املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

اسم الجهة املناحة ى املؤهل تاريخ الحصول ع التخصص املؤهل م
1
2
3
4  
5  

رات  )ج املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  الخ رة  الف

ر أو مدرجة( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس ي الحالية العضوية  )د ا املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أياً  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ م

الشكل 
للشركة القانوني

 عضوية
اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

العضوية صفة
ر تنفيذي،( غ

)مستقل تنفيذي،
الرئيس  النشاط   م الشركة اسم

  1
  2
 3
  4

رمضان محمد أحمد أبو طالب

28/09/1974مصري

معهد ا��اسب�ن املعتمدين 2012مالية / ت�اليفمدير ما�� معتمد

CMA 3معهد الطر�ق ا��ديد - الر�اض2011إدارة اإلس��اتيجية

معهد الطر�ق ا��ديد - الر�اض 2011مراقبة أداء التخطيط املا�� CMA 1

معهد االس�شار��ن املالي�ن - كندا2010ماليةمس�شار ما�� معتمد
جامعة القاهرة - مصر1997محاسبةب�الور�وس

شغل منصب الرئ�س التنفيذي �� شركة مصنع مياه ا��وف ال��ية (مجموعة شر�ات) بالر�اض

شغل منصب نائب الرئ�س ��موعة شر�ات ب�يل

شغل منصب مراقب ما�� �� شركة االعمال التطو�ر�ة (مجموعة شر�ات) بالر�اض 

شغل منصب مدير ما�� �� شركة مكتب ا��بيل الط�� بالر�اض 

شغل منصب مدير حسابات �� مؤسسة الديب�ي بالقاهرة 

2022 - 2018

2017 - 2007

2006 - 2005

2005 - 2003

2002 - 1997









 ( السيرة الذاتية 1)نموذج رقم 
 

 المرشح البيانات الشخصية للعضو  )أ

 االسم رباعي  د عزام محمد الشويعر محم

 الجنسية  ديسعو تاريخ الميالد  م 1985

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح    )ب

 م المؤهل  التخصص  اريخ الحصول على المؤهل ت اسم الجهة المانحة 

 1 س بكالوريو  نظم المعلومات  2011 معة األمير سلطان جا

 الخبرات العلمية للعضو المرشح )ج 

 الفترة مجاالت الخبرة
 حتى االن -2022 االدارية ستشارات  للمحاماة واال فاءة  الشريك المؤسس لشركة ك

 2022- 2019 التابعة لمجموعة العيوني لالستثمار والمقاوالت   DRIVE7ة التنفيذي لشرك  رئيسال 
 2019- 2017 بعة لهيئة الطيران المدني  بضة "مطارات" التاشركة الطيران المدني السعودي القاير السياسات والحوكمة ب مد

 2016 غازكو" " تشغيلي بشركة الغاز والتصنيع األهلية  مدير إدارة التميز ال
 2016- 2013 لم  مستشار أعمال بشركة ع  

 ACCENTURE   2011 -2012محلل أعمال بشركة  

 ( درجةمدرجة أو غير مإدارات شركات مساهمة أخرى ) سضوية الحالية في مجال لعا     )د

 
القانوني   كلش ل ا

 للشركة 

 
 اللجانعضوية 

 صفته ب (طبيعة العضوية 
 الشخصية، ممثل عن 

 )ة ير عتباا  شخصية 

  العضوية  صفة 
  غيرتنفيذي،  (

 )مستقل تنفيذي،

 
 يس ئر ال النشاط

 
 اسم الشركة 

 
 م

لجنة  عضو   مدرجة مساهمة عامة 
ن  م  المراجعة 

 خارج المجلس 

 مستقل  شخصية 
عات والخدمات  الصنا 

 عودية للصادرات الصناعية الشركة الس  تسية اللوج
1 

رئيس لجنة   مساهمة مقفلة 
ن  م  المراجعة 

 خارج المجلس 

 مستقل  شخصية 
 هامبرغيني   –أساسيات الغذاء   المطاعم 

2 

و اللجنة  عض  مساهمة مقفلة 
ن  م  التنفيذية 

 خارج المجلس 

 مستقل  شخصية 
 عصرية منازل ال التطوير العقاري

3 

عضو مجلس   مساهمة مقفلة 
رئيس  و  اإلدارة 

   لجنة المراجعة
 وثيق المالية  مالية  مستقل  شخصية 

4 

رئيس لجنة   مساهمة مقفلة 
من   المراجعة 

 خارج المجلس 

 مستقل  شخصية 
 شور العالمية  ت لمعلوما تقنية ا 

5 

عضو مجلس   ذات مسؤولية محدودة 
 ICTعاليا  تقنية المعلومات  مستقل  شخصية  المديرين 

6 
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