
 

جملس  لسرية الذاتية للمرشحني لعضوية ا
للدورة القادمة   اإلدارة  

18/03/2023  – 17/03/6202  



                       
لعضوية جملس اإلدارة  للمرشح السرية الذاتية    

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

اخلريجي  بن صالح عبدالرحمنبن عبداإلله   االسم الرباعي  

م01/02/1957   اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد  

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

لقاهرةجامعة ا م 1977  رية االهندسة املعم   1 بكالوريوس   

     2 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

الهندسية وخمترب فحص الرتبة   لالستشاراتاخلريجي مكتب   –مدير عام  اآلن   حتى  – 1990   

شركة العربية للتعهدات الفنية   ال  -الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب   2010 -  2015  

شركة الفنادق الراقية    -مدير عام   2008 -  2009  

بيت اخلربة للتجارة واملقاوالت  شركة  - مدير عام  1990 -  1995  

بيت اخلربة للتجارة واملقاوالت لشركة فرعوكالة اعالن الطرق   -مدير عام   1992 -  1420  

ع روية  العربية ملطابالشركة  –ر عام مدي  1985 -  2006  

العربية للتعهدات الفنية الشركة  –مدير عام   1984 -  2006  

للهندسة  الرشيدمكتب  –مساعد املدير العام    1978 -  1986  

ملنبثقة منها: د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان ا   

الشكل القانوين  
 للشركة 

عضوية االس /  
 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

ذات مسؤولية  
شخصية صفة   االستثمار  حمدودة  1 جمموعة املهندس القابضة  استثمار  تنفيذي  

املكافآت   مساهمة مدرجة 
 والرتشيحات 

 2 العربية للتعهدات الفنية  دعاية وإعالن   غري تنفيذي  صفة شخصية 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

عبدالرحمن اخلريجي بن عبداإلله  بن حممد  االسم الرباعي  

م 13/1/1984  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

الرياض    -جامعة األمري سلطان   1 بكالوريوس   اإلدارة املالية  2006 

لندن   –جامعة سيتي    2 ماجستري   إدارة أعمال   2013 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

الشركة العربية للتعهدات الفنية    -الرئيس التنفيذي  اآلن   حتى  – 2015   

الفنادق الراقية شركة   –املدير العام  اآلن حتى    – 2009   

شركة بيت اخلربة للتجارة واملقاوالت   –املدير العام  اآلن حتى    – 2009   

عهدات الفنية لت شركة العربية ل ال   -نائب الرئيس التنفيذي   2009 -  2015  

الشركة العربية للتعهدات الفنية  –مدير إدارة التطوير   2006 -  2009  

دويتشه بنك  –حملل مايل    2006 -  2007  

(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

وية االس /  ضع
 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

الشركة اسم  النشاط الرئيسي   م  

ساهمة مدرجة م شخصية  صفة   -  تعهدات الفنية  لالعربية ل  دعاية وإعالن  تنفيذي     1 

ذات مسؤولية  
 2 شركة الوسائل السعودية  دعاية وإعالن  غري تنفيذي   صفة شخصية   - حمدودة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

 3 شركة ام بي سي   دعاية وإعالن  غري تنفيذي   صفة شخصية   -

مسؤولية  ذات 
 4 جمموعة املهندس القابضة   استثمار   غري تنفيذي   صفة شخصية   - حمدودة

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

إبراهيم السماري بن  زعبد العزيبن إبراهيم   االسم الرباعي  

م 04/08/1993  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

للمراجعني  الهيئة السعودية 
م 2018 واحملاسبني   احملاسبة واملراجعة  

زمالة الهيئة السعودية للمراجعني  
 1 واحملاسبني 

م 2016 جامعة امللك سعود   2 بكالوريوس العلوم يف إدارة األعمال  احملاسبة واملالية  

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

صندوق االستثمارات العامة  -الشركة الوطنية خلدمات التسجيل العيني للعقار - املالية مدير الرقابة والتقارير  حتى اآلن  –  2021سبتمرب     

KPMG SA -  2021يوليو  –  2021ابريل  مدير املراجعة وخدمات التأكيد  

KPMG SA -  2021مارس   – 2019أكتوبر  مشرف املراجعة وخدمات التأكيد  

KPMG SA -   املراجعة وخدمات التأكيد  - رئيسي مراجع 2019سبتمرب   – 2018أكتوبر    

KPMG SA -  املراجعة وخدمات التأكيد   -مراجع 2018سبتمرب   – 2016يناير    

ثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبد) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

هاشم خان   بن دعبد األح بن إبراهيم  االسم الرباعي  

م 18/05/1978  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

زجامعة امللك عبد العزي  2014 
إدارة موارد   –إدارة أعمال  

 بشرية 
تنفيذي  ماجستري  1 

 2008 جامعة امللك عبد العزيز
إدارة موارد   –إدارة أعمال  

 بشرية 
 2 بكالوريوس يف العلوم اإلدارية 

 2020 املعهد الربيطاين لتطوير املواهب 
إدارة قطاع املوارد  

 البشرية 
املستوى اخلامس يف إدارة املوارد 

 CIPD 3 – البشرية 

دبي  -معهد لوريس   2020 
إدارة اعمال _ إدارة موارد  

 بشرية 
 4 اإلدارة االسرتاتيجية للمواهب 

جمعية إدارة املوارد البشرية  
 2019 االمريكية 

إدارة قطاع املوارد  
 البشرية 

حمرتف اعلى معتمد يف إدارة املوارد  
 SHRM 5– البشرية 

سبونسر  –سبي   )2اجلزء ( –مدقق داخلي معتمد   التدقيق الداخلي  2018   6 

 التدقيق الداخلي  2018 ميستي 
اساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير 

) 1اجلزء (  –التدقيق الداخلي   7 

 8 القيادة املوقفية   برنامج قيادي  2017 أرامكو السعودية 

 9 مؤشرات األداء للتنفيذيني  إدارة اعمال  2016 انديرسون 

 10 إدارة املشاريع  إدارة مشاريع  2016 معهد ادارة املشاريع 

 11 القيادة اإلبداعية  برنامج قيادي  2014 الهيئة امللكية 

6سيقما   إدارة اجلودة  2014 اكادميية كريستل العاملية   12 

 13 برنامج قيادي تنفيذي (ملدة سنة)  قيادي تنفيذي  2013 كريستكوم العاملية 

 14 العديد من الدورات التدريبية يف القيادة، املوارد البشرية، إدارة املشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة مصنع احملاليل الطبية والدوائية  -للموارد البشرية واخلدمات املشرتكة  نائب الرئيس  حتى اآلن   – 2022   

شركة أرامكو السعودية وساينوبيك   –مدير املوارد البشرية، مستشار املوارد البشرية، قائد إدارة التدقيق الداخلي   2016 –  2022  



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

بالنيابة / قائد إدارة التواصل   –مدير اعلى املوارد البشرية، املدير اإلقليمي للموارد البشرية، املدير العام للموارد البشرية 
شركة كريستل قلوبال والتصنيع العاملية  - املؤسسي   2012 -  2016  

شركة مرافق الكهرباء واملياه  –ل املؤسسي مشرف املوارد البشرية ومدير برنامج تطوير القيادات، قائد إدارة التغيري والتحو  2003 -  2012  

الهيئة امللكية بينبع   –اداري واخصائي اخلدمات اإلدارية   1997 -  2002  

ا: ملنبثقة منهد) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان ا   

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

جمعية تعاونية  
 تدريب واستشارات  غري تنفيذي  صفة شخصية  عضو مؤسس  مسجلة 

للتدريب  اجلمعية التعاونية 
 1 باملدينة املنورة 

جمعية تعاونية  
 مسجلة 

خدمة أصحاب   غري تنفيذي  صفة شخصية  مستشار 
 الهمم 

 2 جمعية األمل املنشود 

جمعية تعاونية  
 3 جمعية دار االسكان  إسكان  غري تنفيذي  صفة شخصية  مستشار  مسجلة 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

البقشي  عبد اهللا  بن  خضربن أحمد   االسم الرباعي  

م 22/10/1991  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

بلجيكا  - جامعة لوفني  يل) ااالقتصاد (امل  2021   1 ماجستري  

    2 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن   – 2021 اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية، إدارة وتطبيق سياسة العموالت واملبيعات، تعويضا ت، مزايا)   

،إدارة سياسة العموالت واملبيعات)  ،مزايا تعويضات اقتصادية،دراسات   اقتصاديات العمل (إدارة أسهم اخلزينة،  2016 -  2021  

2015  - 2014 استشارات مالية ومراجعة القوائم املالية    

جامعة البرتول واملعادن  –مساعد يف قسم املالية واالقتصاد   2201 –  2014  

(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
جملس اإلدارة لعضوية للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

أحمد املالكي  بن حسن بن أحمد   االسم الرباعي  

م 20/04/1983  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

ـ ه 1432 جامعة الفيصل   1 ماجستري   إدارة اعمال  

م 2007 جامعة عمان األهلية   
هندسة اتصاالت  

 والكرتونيات 
 2 بكالوريوس 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة سالمة للتأمني  –مدير االستثمار واخلزينة   حتى اآلن   – 2011   

شركة األول كابيتال  –مدير حمافظ    2018 –  2019  

موبايلي  -تخطيط شبكة الهاتف املتحرك مدير متخصص   2008 -  2015  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

علي الغامدي  بن أحمد  بن أمين  االسم الرباعي  

م 02/08/1985  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

أمريكا  -جامعة والية بنسلفانيا  م 2015   1 ماجستري  إدارة سالسل اإلمداد  

جامعة امللك فهد للبرتول  
م 2009 واملعادن   

الهندسة الصناعية  
 والنظم 

 2 بكالوريوس 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

رعش ةياحلاداحملطة   - للكهرباء السعوديةجملس اإلدارة إلحدى شركات الشركة  امنيو التنفيذي  الرئيس  2021 -  2022  

مصانع توليد الطاقة املزدوجة  - السعوديةإلحدى شركات أرامكو  التنفيذي  الرئيس  2019 –  2021  

مصانع توليد الطاقة املزدوجة   - السعوديةالتقني إلحدى شركات أرامكو  التنفيذي  والرئيس للعمليات التنفيذي  الرئيس  2016 -  2019  

للنفط والغاز يف إدارة اجلودة وكذلك العمليات التجارية كرتيكيإل متعددة يف شركة جرنال   ومسؤولياتمناصب     2013 –  2016  

الصناعات ونقل   توطنييف إدارة العمليات وكذلك  واملياهللطاقة  كرتيكيإل متعددة يف شركة جرنال   ومسؤولياتمناصب 
2013  - 2010 التقنية   

رات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدا د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

الرئيسي النشاط    م  اسم الشركة  

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

السلوم  عبد الكرمي عبد اهللاباسم بن   االسم الرباعي  

م 02/04/1984  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

Harvard Business School 2019  1 ماجستري تنفيذي  ادارة اعمال 

Kent University, United 
Kingdom 2010 

استشارات تقنية  
 معلومات 

 2 ماجستري 

 3 بكالوريوس  لغات وترجمة  2007 جامعة االمام حممد بن سعود 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

احتاد الغرف السعودي  -نائب رئيس جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات  حتى اآلن   – 2018   

شركة شور العاملية للتقنية   -العضو املنتدب  حتى اآلن   – 2018   

الهيئة العامة لالستثمار   -وكيل احملافظ للتسويق واالتصال   2017 –  2018   

الهيئة العامة للطريان املدين   -نائب رئيس الطريان للتسويق واالتصال املؤسسي  2014 –  2017  

شركة موبايلي   -التسويق الرقمي  -مدير تنفيذي   2011 –  2014  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

٣٦٠بنك دال  البنوك واملصارف مستقل  صفة شخصية  جلنة الرتشيحات  مساهمة مقفلة   1 

مدرجة مساهمة   للتقنية شركة شور العاملية  تقنية معلومات  تنفيذي  صفة شخصية  -   2 

مدرجة مساهمة    3 شركة فواز احلكري وشركاءه السلع االستهالكية  مستقل  صفة شخصية  - 

ذات مسؤولية  
 4 شركة مدفوعات شور  تقنية مالية  تنفيذي  صفة شخصية  - حمدودة

 5 شركة بصمات للدعاية واالعالن  دعاية واعالن  مستقل  صفة شخصية  املراجعة  مساهمة مقفلة 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

مسؤولية  ذات 
 تعليم  مستقل  صفة شخصية  التنفيذية  حمدودة

شركة سليمان الراجحي للتعليم  
 6 والتطوير 

 



                       
جملس اإلدارة لعضوية للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  بدر بن عيد بن سويلم احلربي

م 29/01/1977  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

اململكة املتحدة  –كامربدج الدولية    1 ماجستري   (MBA)إدارة األعمال 2007 

 2 بكالوريوس  هندسة احلاسب اآليل  2004 اجلامعة األمريكية 

 3 بكالوريوس  هندسة ميكانيكية  1998 كلية الرياض للتقنية 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن   – 2020  ) أسالك( النائب للرئيس التنفيذي لشركة احتاد مصانع األسالك   

   2019  – 2014 الرئيس التنفيذي لقطاع اخلدمات املشرتكة لشركة دار األركان للتطوير العقاري 

   S.B.M 2013 –  2014 املدير العام للشركة السعودية ملواد البناء

اخلدمات املساندة واملشرتكة لشركة إسمنت الرياض واإلسمنت األبيض السعودياملدير التنفيذي موعة   2008 –  2014   

( عقد خبري استشاري )  املدير العام لإلدارة العامة للخدمات املساندة والشؤون الفنية بالربيد السعودي  2008 

أسمنت العربية  شركة   - اخلدمات املساندة  2001 –  2008   

جمموعة الباروم القابضة  - اخلدمات املساندة  1998 –  2001  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة  للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

سعد احلمداين بن  نعبد الرحم بن بدر  االسم الرباعي  

هـ 12/1405/ 13 –  م29/08/1985  اجلنسية  السعودية  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

زالعزيجامعة امللك عبد  هـ 08/1441/ 02 –  م26/03/2020   1 بكالوريوس  قانون  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

جامعة األمري سلطان  - أخصائي قبول مساعد  اآلن   - 01/06/4120   

شركة جزيرة للتأثيث وأعمال الديكور  - تنفيذي سكرتري   
حتى   01/06/2008

31/05/2014  

شركة جزيرة للتأثيث وأعمال الديكور  -فني جودة   
حتى   01/08/2007

31/12/2007  

احلمداين للمقاوالت  نعبد الرحممؤسسة   -مراقب جودة   
حتى   01/01/2001

31/03/2003  

القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

 1 الهيئة السعودية للمحامني  تنظيم احملاماة مستقل  صفة شخصية  عضو أكادميي  هيئة حكومية 

ة حكومية معيج  
عضو عامل يف  

اجلامعية السعودية  
 للحوكمة 

 2 جامعة امللك خالد  حوكمة  مستقل  صفة شخصية 

اجلامعة ممثل عن  عضو الوعي الفكري  مركز شبه حكومي   3 جامعة األمري سلطان  توعية  تنفيذي  

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  تركي بن ناصر بن حممد املطوع العتيبي 

م 11/05/1978  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

ـ ه 1424 جامعة امللك سعود  تسويق  - أعمال إدارة    1 بكالوريوس  

    2 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

اإلدارة حوكمة وجمالس وجلاناستثمار   وجلانعضوية يف جلان مراجعة  والتشغيل، والصناعة واالستثمار خربة يف التأمني   2005 -  2021  

شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

الشركة اسم  النشاط الرئيسي   م  

شركة عوازل (الشركة العربية   جتارة ومقاوالت  غري تنفيذي  صفة شخصية  - مساهمة مقفلة 
 1 للعزل) 

 2 شركة سمامه القابضة  جتارة ومقاوالت  تنفيذي  صفة شخصية  - مساهمة مقفلة 

مدرجة مساهمة    جلنة االستثمار  
 جلنة ااطر

العربي للتأمني شركة الدرع  التأمني  غري تنفيذي  صفة شخصية   3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

عوض الوادعي بن مسفر  بن ثامر  االسم الرباعي  

م 02/12/1983  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

م 2016 جامعة اليمامة   1 ماجستري  إدارة أعمال  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

بشرية تنمية املوارد ال صندوق  -  املدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حتى اآلن  –  2021ابريل    

2021ابريل  –  2019ديسمرب    الهيئة العامة للجمارك   -  مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية  

2019نوفمري  –  2019ابريل   جمموعة سامبا املالية   - املراجعة الداخليةمدير برنامج   

شركة امريكان اكسربيس  -  الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018 -  2019  

اليسر لإلجارة والتمويل شركة   -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية    2017 -  2018  

األول  الداخلية البنكاملراجعة  -مساعد مدير   2014 -  2017  

املراجعة الداخلية مصرف اإلمناء  -مساعد مدير   2013 -  2014  

الرقابة الداخلية جمموعة سامبا املالية  -مساعد مدير   2006 -  2013  

القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

مدرجة مساهمة   العربي الوطني البنك  بنوك  مستقل  صفة شخصية  عضو جملس اإلدارة    1 

مدرجة مساهمة    
رئيس جلنة  

 2 البنك العربي الوطني  بنوك  مستقل  صفة شخصية  املراجعة 

مدرجة مساهمة    
جلنة  عضو 

الرتشيحات  
 واملكافآت 

 3 البنك العربي الوطني  بنوك  مستقل  صفة شخصية 

 شبه حكومي 
رئيس جلنة  

إلدارة النفايات املركز الوطني  شبه حكومي  مستقل  صفة شخصية  املراجعة   4 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 عضو جلنة املراجعة  مساهمة مقفلة 
صندوق  ممثل عن 

 5 شركة تكامل خلدمات األعمال  التقنية  غري تنفيذي  املوارد البشرية هدف 

صندوق  ممثل عن  عضو جلنة املراجعة  مساهمة مقفلة 
 املوارد البشرية هدف 

 6 شركة سواعد خلدمات األعمال  التقنية  غري تنفيذي 

 7 شركة الطيف الدوائية  الصحة  مستقل  صفة شخصية  عضو جملس اإلدارة  مساهمة مقفلة 

رئيس جلنة   مساهمة مقفلة 
 املراجعة 

 8 شركة الطيف الدوائية  الصحة  مستقل  صفة شخصية 

جلنة املراجعة عضو  مساهمة مقفلة   9 شركة النصبان القابضة  املقاوالت  مستقل  صفة شخصية  

جلنة ااطرعضو  مساهمة مقفلة   10 شركة بحر العرب املالية  تقنية مالية  مستقل  صفة شخصية  

جلنة املراجعة  عضو  مساهمة مقفلة 
 وااطر 

صندوق  ممثل عن 
 املوارد البشرية هدف 

كة عمل املستقبل رش التقنية  غري تنفيذي   11 

املدينة كة ثروات  رش االستثمار  مستقل  صفة شخصية  عضو جلنة املراجعة  مساهمة مقفلة   12 

التصنيع وإعادة  مستقل  صفة شخصية  عضو جملس اإلدارة  مساهمة مقفلة 
 التدوير 

 13 شركة ينبع املتحدة (يونتكو) 

 مساهمة مقفلة 
رئيس جلنة  

 مستقل  صفة شخصية  املراجعة 
التصنيع وإعادة 

 14 شركة ينبع املتحدة (يونتكو)  التدوير 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  م. حامت حممد حامد إمام 

م 22/80/7197  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 اجلمعية األمريكية للموارد البشرية 
SHRM Society of HR 

2016 SHRM SHRM-SCP 1 

 جامعة واشنطن ب سياتل 
university of Washington 

 2 ماجستري  موارد بشرية  2004

 جامعة واشنطن ب سياتل 
university of Washington   2003  3 بكالوريوس  حاسب ايل 

 جامعة واشنطن ب سياتل 
university of Washington   2001  4 بكالوريوس  إدارة أعمال 

 كلية سياتل ب جامعة واشنطن 
South Seattle Comm College 1999  5 رخصة مهندس وفني طائرات  هياكل وحمركات طائرات 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

-  2021 االن  IFFCO شركةاخلليج للمجموعة   -الرئيس التنفيذي املوارد البشرية واخلدمات املساندة واإلدارية    

رئيس قطاع اخلدمات املشرتكة ورأس املال البشري (موارد بشرية، الشؤون اإلدارية، تقنية املعلومات، التسويق وسلسلة   
)شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو  - اإلمدادات   2021-2019 

شركة ساماكو   -الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون واإلدارية واملرافق والشؤون اخلاصة للمالك   2018-2014 

شركة املفتاح لتأجري السيارات   - مدير عام املوارد البشرية والشؤون واإلدارية واخلدمات املساندة  2014-2012 

شركة املراعي لوزين   -مدير عام املوارد البشرية والشؤون واإلدارية   2012-2009 

شركة عطية للحديد   -مدير املوارد البشرية والشؤون واإلدارية   2008-2004 

 IBM  2004-2000 شركة  -أخصائي املوارد البشرية 

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  سامويل جميس كيليون بارنيت 

14/04/70  اجلنسية  فرنسي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 1 بكالوريوس  اقتصاد  1993 جامعة كامربيدج 

 2 ماجستري  إدارة األعمال  1997 انسيد 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

م  2002 ام بي سي قروب ليمتد  – العمليات التشغيلية، الرئيس التنفيذي   مدير العمليات، رئيس  

آرثر اند اندرسون   وشركةمساعد، مدير ثم مدير اول يف االستشارات اإلدارية يف شركة برايس وتر هاوس كوبرز  م 2002- م1993   

ملنبثقة منها: د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان ا   

ل القانوين  الشك
 عضوية اللجان  للشركة 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

ممثل عن شخصية   -
 اعتبارية 

استديوهات األلعاب ام بي سي   االلعاب  غري تنفيذي 
 1 احملدودة 

ذات مسؤولية  
 - حمدودة

ممثل عن شخصية  
 2 ام بي سي ميديا سلوشنز اإلعالن  غري تنفيذي  اعتبارية 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

ممثل عن شخصية   -
 اعتبارية 

 3 او ثري تركيا للخدمات االعالنية  االنتاج  غري تنفيذي 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

ممثل عن شخصية   -
 اعتبارية 

 4 اخبار الشرق األوسط احملدودة شركة قابضة  غري تنفيذي 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  صالح الدين جميل كامل حممد 

م 01/01/1985  اجلنسية  األردن  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

األردن  -جامعة البلقاء التطبيقية   1 بكالوريوس  املالية واحملاسبة  2006 

KPMG Business School 2009 -  2014  2 شهادة مهنية  إدارة ااطر 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

الشركة الوطنية للبناء والتسويق  –الرئيس التنفيذي للمالية   حتى اآلن   – 2021   

شركة إثراء القابضة   –الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمارات  حتى اآلن   – 2018   

  حتى اآلن   – 2021    )مطاعم طوكيو اليابانية( شركة بوابة األطعمة   –عضو جلنة مراجعة  –عضو جملس إدارة  

  حتى اآلن    – 2019  األردن  – Venture Capitalاألردنية   لالستثمارشركة املال اجلريء  –عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب 

  2020  – 2019  جمهورية مصر العربية  –  )أدزيلي مصر( شركة الشاشات الذكية أدزيلي   –عضو جملس اإلدارة 

  2020  – 2019  السعودية واالمارات  –  )السعودية ايفا جارن(شركة القرار األفضل   –عضو جملس اإلدارة 

    2020  – 2017  جمعية احملاسبني االداريني األمريكي الشرق األوسط  –عضو جملس إدارة  

    2020  – 2016  استثمار أجنبي أمريكي –عضو مستقل يف جلنة التدقيق الداخلي: شركة نصيب نت ويركس "مهنتي السعودية"  

جمموعة نومد القابضة  - للمجموعةاملدير املايل   2015 –  2018  

شركة أصول وبخيت لالستثمارات  -  رئيس إدارة املشاريع املالية  2015 

KPMG الفوزان والسدحان -   2014 –  2015موعات الشركات الكبرية منها اسرتا القابضة، موبايلي استشارات مالية وخماطر    

( حديد سابك ) ات الفوالذية ستبكوشركة املنتج – مدير املالية واحلسابات   2010 –  2014   

: عضو جرانت ثورننت الربيطانية الدار لتدقيق احلسابات –مدقق حسابات خارجي   2007 –  2009  



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

اللجان املنبثقة  د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو 
 منها: 

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

واإلعاشة األغذية   مستقل  صفة شخصية  املراجعة  مساهمة  طوكيو  -شركة بوابة األطعمة     1 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

/ التنفيذية   
 استثمارات  تنفيذي  صفة شخصية  االستثمار 

شركة املال اجلريء لالستثمار  
 Venture Capital  2 -األردنية 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

ابراهيم بن عبد الرحمن اخليال  بن عبد الرحمن  االسم الرباعي  

م 22/10/1962  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

الواليات املتحدة   –جامعة اكرون  
 1 ماجستري  االدارة 2002 االمريكية 

 2 بكالوريوس  إدارة االعمال   1984 جامعة امللك سعود 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن    – 2021 رئيس جملس إدارة شركة الكابالت السعودية   

بالبحرين  عضو جملس إدارة شركة ميدال حتى اآلن    – 2021   

2021  – 2020 عضو جملس إدارة شركة الكابالت السعودية   

حتى اآلن    – 2018  للدراسات االستشارية  AIA الرئيس التنفيذي ملكتب  

حتى اآلن    – 2019 مؤسس ورئيس جملس إدارة جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري   

البارد للصناعة الرئيس التنفيذي ملصنع تقنيات احلديد  حتى اآلن    – 2015   

حتى اآلن    – 2018 عضو مؤسس جمعية الصناعات الكيميائية   

   2018  – 2015 مستشار معايل وزير اإلسكان 

   2015 –  2016   (Vision 2030) قائد فريق وزارة اإلسكان يف برنامج التحول الوطني

بنك التنمية االجتماعية  -نائب مدير عام   2006 –  2014   

   2006  – 1984 مدير عام تقييم ومتويل املشاريع 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

مدرجة مساهمة    
 اللجنة التنفيذية 
 صفة شخصية  جلنة الرتشيحات 

رئيس جملس  
 اإلدارة

صناعة الكيابل  
 1 شركة الكابالت السعودية  الكهربائية 

شخصية  ممثل عن   - مساهمة مقفلة  
 اعتبارية 

/   نائب رئيس
جملس   عضو

 اإلدارة

صناعة الكيابل  
 الكهربائية 

 2 شركة ميدال بالبحرين 

 مصنع تقنيات احلديد  تصنيع القوالب  تنفيذي  صفة شخصية  ال ينطبق  مؤسسة فردية  
ة البارد للصناع  3 

 غري تنفيذي  صفة شخصية  ال ينطبق  جمعية تعاونية  
  دراسات استشارية

الصناعات  جمال  يف
 الكيميائية 

 4 جمعية الصناعات الكيميائية 

 جمعية تعاونية 
 اللجنة التأسيسية 

 صفة شخصية  اللجنة التنفيذية 
رئيس جملس  

 اإلدارة
التطوير باستخدام  

اء البن  تقنيات  
 جمعية تقنيات البناء 

 5 والتطوير العقاري 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

العريفي  زعبد العزيبن حممد  بن زعبد العزي  االسم الرباعي  

م 12/05/1975  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

م 2000 جامعة امللك سعود   1 بكالوريوس  حماسبة  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

للتنمية واالستثمار التقني  السعوديةالشركة   –رئيس إدارة املراجعة الداخلية  حتى اآلن  –  01/07/2021   

املياه شركة    –املراجعة الداخلية   2014 -  2021  

شركة تداول   –املراجعة الداخلية   2011 -  2014  

نادك  –املراجعة الداخلية   2010 -  2014  

دار األركان  –املراجعة الداخلية   2004 -  2010  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

اللجان عضوية   

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

بن عبداهللا آل الشيخ  نعبد الرحمبن  عبد اهللا  االسم الرباعي  

م 05/11/1964  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

ري ماجست  حماسبة وإدارة 1992 جامعة ابردين   1 

 2 بكالوريوس  حماسبة  1984 جامعة امللك سعود 

كندا   -معهد املستشارين املاليني   3 شهادة   التحليل املايل  2007 

الهيئة السعودية للمحاسبني  
  ترخيص زكاة وضريبة  2021 القانونيني 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حي اوقاف الراج  -  املالية والبنكية واالستثمارات واحلوكمةاألمور   حتى اآلن    – 2021   

اموعة السعودية للرعاية الطبية  – ني يات وعالقات العمالء والتأمرتاألمور املالية والتموين واملش  2019 -  2021  

صي ومركز األبحاث مستشفى امللك فيصل التخص –  األمور املالية والرقابية وعالقات األجهزة احلكومية  2008 –  2019  

(تداول) السوق املالية السعودية شركة    –وتقييم ااطر تزام األمور الرقابية واملراجعة الداخلية واحلوكمة واالل  2006 -  2008  

   2006  – 1996  كة أي ام أي / جاما شر -األمور املالية والرقابية واملراجعة الداخلية  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

مدرجة مساهمة    1 امناء الروابي  عقاري  مستقل  صفة شخصية  الس  

مدرجة مساهمة    2 اسيج  تأمني  مستقل  صفة شخصية  الس/املراجعة  

مدرجة مساهمة    3 كيمانول  صناعي  مستقل  صفة شخصية  املراجعة  

 4 نوبكو  لوجستي  مستقل  صفة شخصية  املراجعة  مساهمة مقفلة 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي   كويك  أبو بعبد الوها  بن مصعببن   بعبد الوها

م 25/12/1978  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 2019 جامعة ايرلندا الوطنية 
إدارة   –هندسة صناعية 
 مشاريع 

 1 دكتوراه

 2 ماجستري  هندسة صناعية  2007 جامعة امللك عبد العزيز

زجامعة امللك عبد العزي  3 بكالوريوس  هندسة ميكانيكية  2001 

EuroMaTeck - إدارة املشاريع PMP   4 شهادة احرتافية 

اعداد دراسات   –دارة التغيري  إ –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  –إدارة اجلودة  –إدارة املشاريع  
مشروع برامج   – سالمة الغذاء  –سيجما   6  -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة ى  اجلدو

ك لعقود فيدإدارة ا –التخطيط االسرتاتيجي  –سالسل االمداد  –والتهيئة للمصانع   التمكيني  

دورة   60حاصل على ما يزيد عن 
تدريبية يف جماالت متعددة  وشهادة

.   أبرزها.سنة املاضية.. 19 ـــخالل ال  
5 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن   – 2022  عضو عدد من اللجان التنفيذية  – UBT  – الهندسة  يةكل  -وأستاذ مساعد  - CBAعميد كلية إدارة األعمال   

   UBT  2019 –  2022  – الهندسة ةي وأستاذ مساعد بكل  -ر قسم التطوير االقتصادي وريادة االعمال يعمادة البحث العلمي ومد ليوك

اجلامعة الوطنية بأيرلندا  -حماضر ومشرف أبحاث املاجستري    2018 –  2019   

2016  – 2013  لألغذيةجمموعة صافو ال  - واملشاريع ةي الهندس االدارة  -أول  يذير تنف يمد  

   2013  – 2011  ية) مشروع مشرتك بني صافوال واملراعي وشركات عامل( – يةالعامل  ذائيةشركة الصناعات الغ  -أول  يذيتنف  يرمد

صافوال لألغذية  –الدارة الهندسية واخلدمات    –مدير تنفيذي   2008 –  2011   

صافوال لألغذية   –جمموعة املصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، املواد البالستيكية)  – مدير عام مساعد   2006 –  2008  

صافوال لألغذية  –األبحاث وتطوير املنتجات   –مدير جمموعة   2004 –  2006   

صافوال لألغذية – مدير الصحة والسالمة   2003 –  2004   

صافوال لألغذية  –مدير مشاريع    2002 –  2003   

بروكرت اند جامبل  –اإلدارة الهندسية   –برنامج العمل املتكامل   2001 –  2002   



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

مدرجة مساهمة    
 جلنة االستثمار 

 1 اخلليجية العامة للتأمني   التأمني  مستقل  صفة شخصية  جلنة إدارة ااطر

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
جملس اإلدارة لعضوية للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

حممد عواين  بن مهديبن عماد   االسم الرباعي  

م 02/02/1984  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 1 بكالوريوس  حماسبة  2005 جامعة امللك فيصل 

 IFCE 2 التأمني     2012 املعهد املصريف  

االكادميية الدولية لألعمال واإلدارة 
 CRBA 3 املراجعة والتدقيق  IABFM 2018املالية 

نظم  جمعية ضبط وتدقيق 
 ISACA     2021  املعلومات

مراجعة وتدقيق نظم  
 CISA 4 املعلومات 

عدة جهات ومعاهد واكادمييات  
وخارجية حملية  2022ولغاية  2017من    

مكافحة االحتيال، مكافحة  
غسل األموال، الرقابة  

 الداخلية، االمن السيرباين 

العديد من الدورات التدريبية وورش  
 5 العمل واحملاضرات 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة الصقر للتأمني التعاوين  –الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية   حتى اآلن  –  2022ابريل    

شركة الصقر للتأمني التعاوين   –رئيس إدارة املراجعة الداخلية  2022مارس    – 2018   

شركة بروج للتأمني التعاوين   –مدير املراجعة الداخلية   2012 –  2018  

شركة ارنست ويونغ  –مراجع خارجي أول   2005 -  2012  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

احلسيني  بن سعد نحممد بن عبد الرحم  االسم الرباعي  

م 28/08/1992  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 1 دبلوم عايل  املوارد البشرية  2018 جامعة امعة 

جامعة االمام حممد بن سعود  
 2 بكالوريوس  أصول الدين  2016 اإلسالمية 

ملالية   السوق ا 2022 هيئة السوق املالية   CME-1  3 

CISI 2022 
الشهادة الدولية يف  

 CME-4 4 إدارة الرثوات واالستثمار 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

فيض للتمويل إدارة شركة   حتى اآلن   – 2021   

2022  - 2018 مسؤول استثمار   

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

عبد اهللا الشتوي بن حممد بن عبد العزيز   االسم الرباعي  

 اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد  م 05/05/1983

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

MIT  م 2016 جامعة  1 ماجستري  ( MBA )  إدارة اعمال 

منهاتن نيويورك  -بنك تشيس  م 2014   2 دبلوم  حتليل ائتماين  

م 2008 جامعة نيويورك   3 ماجستري  هندسه ماليه  

م 2005 جامعة امللك سعود   4 بكالوريوس  إدارة مالية  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

للصناعات املتطورة شركة السعودية ال  -الرئيس التنفيذي   حتى اآلن  – 05/2022   

شركة صندوق الصناديق التابع لـصندوق االستثمارات العامة   -الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية   08/2020 – 05/2022  

وزارة املالية   –مستشار ورئيس وحدة التسويات املالية   05/2018 – 08/2020  

شؤون املالية لل  املدينالهيئة العامة للطريان   مساعد رئيس  03/2017 – 04/2018  

ملنبثقة منها: د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان ا   

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

طبيعة العضوية  
(بصفته الشخصية،  

شخصية  ممثل عن  
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  (تنفيذي، غري

تنفيذي،  
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

 مساهمة مقفلة 
 جلنة الرتشيحات 
 1 شركة احللول املتميزة  تقنية معلومات  مستقل  صفة شخصية  اللجنة التنفيذية 

مدرجة مساهمة   للتنمية الزراعية شركة تبوك  زراعة  مستقل  صفة شخصية  جلنة املراجعة    2 

 3 نادي النصر السعودي  رياضه  مستقل  صفة شخصية  جلنة املراجعة  حكومي 

الشركة السعودية للصناعات   متويل واستثمار  تنفيذي  صفة شخصية  جلنة االستثمار    مدرجةمساهمة  
 4 املتطورة

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

حممد الغيث بن سعود  بن حممد  االسم الرباعي  

م 14/02/1984  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

ESADE Business 2014  1 ماجستري  إدارة اعمال 

University College Dublin 2007  2 بكالوريوس  حماسبة 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

جسر الشرق املالية   حتى اآلن   – 2022   

2021  – 2019 شركة العربية   

هيئة اجلمارك  -وزارة املالية  2017 –  2019   

2017  – 2016 االمناء لالستثمار   

2016  – 2010 هيئة السوق املالية   

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

 1 جسر الشرق املالية  إدارة استثمار   تنفيذي  صفة شخصية  االستثمار  مساهمة مقفلة 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

ممثل عن شخصية   -
 اعتبارية 

 2 تاال الشرق  تقنية  غري تنفيذي 

مسؤولية  ذات 
 - حمدودة

ممثل عن شخصية  
 3 عالمات راقية  مطاعم  غري تنفيذي  اعتبارية 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

بن حممد النمر  حممد بن عبد اهللا  االسم الرباعي  

م 22/01/1983  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

لندن  –جامعة ستي  م 2007يونيو  –م 2006سبتمرب     1 ماجستري  اإلدارة 

جامعة امللك فهد للبرتول  
الظهران  –واملعادن   م2005أغسطس  –م 2000سبتمرب     2 بكالوريوس  اإلدارة ونظم املعلومات  

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن  –م  2012فرباير   شركة مرود لالستثمار   –مؤسس ورئيس تنفيذي   

م 2012فرباير  –م  2008فرباير  إدارة الشركات  – مدير العالقات  SABBالبنك السعودي الربيطاين   –مدير العالقات مع الشركات   

أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى  د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 
  (بصفته العضوية طبيعة 

عن   الشخصية، ممثل
 شخصية اعتبارية) 

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

النشاط  
 الرئيسي 

 م  اسم الشركة 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

 1 شركة مرود القابضة  استثمار  تنفيذي  صفة شخصية   -

ذات مسؤولية  
 2 شركة دار التنميات احملدودة  عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

مطاعم مع   تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   -
 اخلدمة 

 3 شركة مواسم األغذية للتجارة 

 4 اإلمناء ريت للتجزئة  عقاري  غري مستقل  صفة شخصية   - مساهمة مدرجة 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

شركة أرض املفروشات   جتارة جتزئة  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   -
 5 احملدودة 

ذات مسؤولية  
 6 شركة وابل العربية لالستثمار  عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

ذات مسؤولية  
 استثمار   غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - حمدودة

شركة النمر لالستثمار التجاري  
 7 القابضة، شركة عائلية قابضة 

 Cubit&Bond 8شركة   عقاري  غري تنفيذي  ممثل عن جهة اعتبارية   - -

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  حممود علي شعبان أحمد 

07/12/1985  اجلنسية  مصري تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 1 بكالوريوس  احملاسبة  2007 جامعة القاهرة

ACCA 2017  2 شهادة معايري احملاسبة الدولية  احملاسبة 

Association of Certified Fraud 
Examiners 2017 

إدارة وكشف الغش  
 Certified Fraud Examiners 3 واالحتيال 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة لدُن لالستثمار   -مدير إدارة املراجعة الداخلية  حتى اآلن  – 06/2022   

شركة طيبة لالستثمار  -مدير التخطيط االسرتاتيجي ومكلف مبهام مدير شؤون احلوكمة وااللتزام   09/2019 – 05/2022  

جمموعة عجالن وإخوانه  -مشرف املراجعة الداخلية   04/2014 – 05/2019   

شمال أفريقيا - األردن-السودان-مصرجمموعة أبراج كابيتال  -مراجع داخلي أول   02/2013 – 04/2014  

KPMG  مصر   -مدقق حسابات أول  04/2010 – 02/2013   

BDO International  06/2008 – 04/2010 شركة  -مدقق حسابات   

شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان  د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

وتطوير  إدارة  مستقل  صفة شخصية  جلنة املراجعة  مساهمة مقفلة 
 العقارات 

 1 شركة بنيان املتحدة 

      2 

      3 

      4 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

العبيكان  نمشهور بن حممد بن عبد الرحم  االسم الرباعي  

م 13/03/1976  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

صناعية هندسة   2002 جامعة امللك سعود   1 بكالوريوس  

    2 

    3 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

شركة الوحدة املتميزة القابضة   –الرئيس التنفيذي  حتى اآلن   – 2021   

شركة سواعد خلدمات االعمال   –الرئيس التنفيذي   2019 –  2021  

صندوق تنمية املوارد البشرية   –نائب املدير العام للخدمات املشرتكة   2011 –  2019   

بنك الرياض  –مدير ائتمان    2005 –  2010  

بنك اجلزيرة –مدير تسويق    2002 -  2004  

لها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شك د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

ذات مسؤولية  
 1 الوحدة املتميز القابضة  االستثمار   تنفيذي  شخصي  التنفيذية  حمدودة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

 2 الضليعة لالستثمار  االستثمار  مستقل   شخصي  املراجعة 

ذات مسؤولية  
 التعليم  مستقل  شخصي  التنفيذية  حمدودة

شركة سليمان الراجحي للتنمية  
 3 والتعليم 

      4 

      5 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

 االسم الرباعي  مناجي فؤاد طاهر زخمشري 

م 15/03/1980  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

 2007 جامعة سوانسي 
قانون التجارة البحرية  

 الدولية 
 1 ماجستري قانون 

 2 بكالوريوس قانون  القانون  2009 جامة نوتنجهام 

 3 بكالوريوس علوم  عمليات السفن التجارية  2003 جامة نوتنجهام 

 4 شهادة ممارسة احلقوق يف بريطانيا  القانون  2008 جامة نوتنجهام 

 5 دبلوم اخلريجني للحقوق   القانون  2007 جامة نوتنجهام 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

حتى اآلن   – KLD  2022  لالستثماررئيس جملس إدارة شركة األصول الرقمية   -املكتب العائلي   

حتى اآلن   – KLD  2021رئيس جملس إدارة شركة األصول لتقنية املعلومات   

الزخمشري ومشاركوه  –الزخمشري الشريك املؤسس والعضو املنتدب    -العضو املنتدب ى اآلن تح  – 2016   

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

رئيس جملس   مساهمة 
 اإلدارة

األصول التدريبية لتقنية   التدريب والتطوير  غري تنفيذي  صفة شخصية 
 1 املعلومات 

مسؤولية  ذات 
 حمدودة

رئيس جملس  
 2 الزخمشري ومشاركوه  احملاماة  غري تنفيذي  صفة شخصية  اإلدارة

ذات مسؤولية  
 حمدودة

رئيس جملس  
 اإلدارة

شركة األصول الرقمية   تكنولوجيا املعلومات  غري تنفيذي  صفة شخصية 
 3 لالستثمار 

ذات مسؤولية  
 حمدودة

رئيس جملس  
تنفيذي غري  صفة شخصية  اإلدارة  4 شركة أصول العائلة لالستثمار  استثمار  

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

حممد احلارثي بن عالء بنت ندى   االسم الرباعي  

م 14/01/1989  اجلنسية  سعودية  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

الدولية اإلدارة  2012 كلية ثندربريد   1 ماجستري  

 2011 جامعة اوريغن 
الدراسات   –املالية  

 الدولية 
 2 بكالوريوس 

 IFC معهد       3 القيادة الشمولية  حوكمة جمالس اإلدارة  2021 

 4 تدريب تنفيذي  برنامج القيادات املتميزة 2017 انسياد 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

الهيئة العامة لإلحصاء -االسرتاتيجية ومتيز األعمال مدير عام  حتى اآلن      –  2022ديسمرب     

(زين)  شركة االتصاالت املتنقلة -ئبة الرئيس لالسرتاتيجية والتحول  نا 2021يوليو  –  2019أغسطس     

وزارة اإلعالم  -مديرة االسرتاتيجية   2019يوليو  –  2018ديسمرب     

املركز الوطني للتخصيص  -ص  مستشار مكتب برنامج التخصي 2018نوفمرب  –  2017نوفمرب     

شركة تقنية  -إدارة التواصل والعالقات العامة (مكلفة)  االسرتاتيجية مديرةمديرة إدارة  2017أكتوبر  –  2013أغسطس     

أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى  د) العضوية احلالية    

الشكل القانوين  
 للشركة 

 عضوية اللجان 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 

      2 

      3 

      4 

 



                       
لعضوية جملس اإلدارة للمرشح السرية الذاتية    

 

 

 أ) البيانات الشخصية للعضو 

الزيد  زعبد العزي بن حممد بن هايند.   االسم الرباعي  

م 29/05/1978  اجلنسية  سعودي  تاريخ امليالد 

 ب) املؤهالت العلمية للعضو

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املانحة 

هدكتورا االمن السيرباين  2011 جامعة كوينزالند التقنية   1 

ويلز  ثجامعة نيو ساو  2 ماجستري  علوم وهندسة احلاسب  2005 

 3 بكالوريوس  هندسة احلاسب  2000 جامعة امللك سعود 

ية للعضو ملج) اخلربات الع  

 الفرتة  جماالت اخلربة

واملساندة  والزراعة واملشرف على مكتب الدراسات واملياه البيئةمستشار معايل وزير   2022مايو   – 2021   

املالية   مستشار معايل وزير  2017 –  2020  

جملس الشورى واملشرف على التحول الرقمي  رئيس مستشار معايل   2014 –  2016  

اللجنة االستشارية  ورئيساحلاسبات السعودية  جمعيةعضو جملس إدارة   2010 –  2018  

للعلوم والتقنية  زعبد العزيأمن املعلومات مبدينة امللك  لتقنيات نائب مدير املركز الوطني   2000 –  2013  

يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: د) العضوية احلالية    

القانوين  الشكل 
 عضوية اللجان  للشركة 

  العضوية طبيعة 
الشخصية،    (بصفته

عن شخصية   ممثل
 اعتبارية)

 صفة العضوية 
  تنفيذي، غري(

  تنفيذي،
 مستقل) 

 م  اسم الشركة  النشاط الرئيسي 

مدرجةمساهمة  السعودية لصناعة الورق  ركةالش املواد األساسية مستقل صفة شخصية -   1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 


