
 

 

 

 

 

ي تبدأ 
ي لدورته القادمة الت 

ن التعاونن كة سالمة للتأمي  ن لعضوية مجلس إدارة شر أسماء المرشحي 

ي تاري    خ
ي تاري    خ م 2022/ 09/ 11 فن

م: 2025/ 09/ 10 وتنتهي فن  

   

 اإلسم صفة العضوية  الجنسية 
 1 عدنان جميل خوجة  غي  تنفيذي  سعودي 

 2 عبدهللا عادل سلطان  مستقل  سعودي 

 3 منترص محمد فودة  مستقل  سعودي 

ي  مستقل  سعودي 
 4 محمد طه الصافن

ي  مستقل  سعودي 
ن حمصانن  5 بندر أمي 

ي تنفيذي  سعودي  ن  6 بدر خالد العين

محمد باجنيد  خالد  غي  تنفيذي  سعودي   7 

 8 وائل عبدالرحمن البسام مستقل سعودي 



 

ة الذاتيه 1نموذج رقم )   ( السير
 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح    1.
 األسم رابعي      

 اجلنسية   اتريخ امليالد 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح    2.

اتريخ   أسم اجلهة املاحنة 
احلصول  
 على املؤهل 

 م املؤهل التخصص 

    1 
 اخلربات العملية للعضو املرشح   3.

 الفرتة  جماالت اخلربة 
  

  

  

  

  

  

  

 منها :املنبثقة  العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة او غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان كيام شكلها القانوين أو اللجان    4.

الشكل  
 القانوين للشركة 

 
 ضوية اللجان ع

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية ، ممثل 

 ( عن شخصية أعتباريه

 صفة العضوية 
)تنفيذي،غري  

 تنفيذي ، مستقل( 

 
 النشاط الرئيس 

 
 أسم الشركة 

 
 م
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      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 
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 الذاتية   السيرة  (1)  رقم  نموذج 
 
 
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

 الرباعي   االسم  عبدهللا عادل عبدهللا سلطان  

 الجنسية  سعودي   الميالد   تاريخ 18/09/19986

 المرشح  للعضو   العلمية المؤهالت   .2

 م المؤهل  التخصص  المؤهل   على الحصول  تاريخ  المانحة   الجهة اسم

 1 بكالوريوس   تأمين   2010  جامعة الملك عبدالعزيز  

    2 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات   .3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 01/04/2022من  الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد وسطاء التأمين

 الرئيس التنفيذي للعمليات شركة الوثيقة المعتمدة لوساطة التأمين 
حتى  01/07/2020من 

31/03/2022 

 نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات شركة سالمة للتأمين التعاوني -مدير مبيعات الشركات 
حتى   21/05/2019من 

31/05/2020 

 التعاوني   شركة سالمة للتأمين   التنفيذي للعمليات الرئيس نائب  -   غير السياراتل مدير التأمين 
حتى  06/02/2019من 

21/05/2019 

 التعاوني   التأمين الطبي شركة سالمة للتأمينمدير 
حتى  01/06/2017من 

06/02/2019 

 شركة وفاء للتأمين )السعودية الهندية للتأمين( الغربية للمنطقة  اإلقليمي  المدير
حتى  01/05/2015من 

31/5/2017 

 التعاوني    شركة سالمة للتأمين مكتتب تأمين أول
حتى  01/12/2014من 

01/04/2015 

 الشركة األهلية للتأمين التعاوني مكتتب تأمين
حتى    01/01/2012من    

31/10/2014 

  مدرجة أو غير ( شركات مساهمة أخرى  إدارات  مجال  في الحالية العضوية  .4
 ) مدرجة

 
  الشكل القانوني 

 للشركة 

 
 اللجان   عضوية 

 العضوية   طبيعة
  بصفتة الشخصية،(

  ممثل عن شخصية
 )اعتبارية

 صفة 
 تنفيذي، (العضوية

 )مستقل   تنفيذي، غير 

 
 الرئيس   النشاط

 
 الشركة   اسم

 م

      1 

      2 

      3 

 



 
 ) للسیرة الذاتیة1نموذج رقم (

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح )أ

 منتصر محمد أحمد فوده الرباعي االسم
تاریخ  سعودي الجنسیة

 م1976أغسطس  13 المیالد

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح )ب

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 المؤھل

 اسم الجھة المناحة

 جامعة الملك عبدالعزیز م1999 إدارة أعمال  بكالریوس 1
2     
3     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح )ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 حتى تاریخھ - 2017
 شركة الوطني إلدارة الثروات -ورقابة االلتزام والتبلیغ عن غسل األموال الحوكمةرئیس 

شركة الوطني إلدارة  -وأمین سر مجلس اإلدارة  رئیس المخاطر ورقابة االلتزام والتبلیغ عن غسل األموال
 الثروات

2007-2016 

 شركة الخبیر المالیة  -رئیس قطاع الحفظ واألوقاف
 شركة الخبیر المالیة -امنائب رئیس المخاطر واإللتز

 شركة الخبیر المالیة -رئیس ادارة الحوكمة وااللتزام
 شركة الخبیر المالیة -نائب الرئیس إلدارة الثروات

 البنك األھلي التجاري -المدیر المكلف لوحدة التخطیط المالي 2003-2007
 البنك األھلي التجاري -مدیر أول استشارات العمالء

 بنك الریاض -تسویق استثماريمسئول  1999-2003

  

  

  

في مجالس إدارة شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو  الحالیةالعضویة  )د
 اللجان المنبثقة منھا:

النشاط  اسم الشركة م
 الرئیسي

صفة العضویة (تنفیذي، 
 غیر تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة، 

ممثل شخصیة 
 اعتباریة)

الشكل القانوني  عضویة اللجان
 للشركة

1       

2       
 



 

ة الذاتيه 1نموذج رقم )   ( السير
 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح    1.
 األسم رابعي      

 اجلنسية   اتريخ امليالد 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح    2.

اتريخ   أسم اجلهة املاحنة 
احلصول  
 على املؤهل 

 م املؤهل التخصص 

    1 
 اخلربات العملية للعضو املرشح   3.

 الفرتة  جماالت اخلربة 
  

  

  

  

  

  

  

 منها :املنبثقة  العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة او غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان كيام شكلها القانوين أو اللجان    4.

الشكل  
 القانوين للشركة 
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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم) 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام االسم الرباعي 

 14-1-1975 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م

 كلية البحرين الجامعية 2006 إدارة أعمال  ماجستي   1

ي  بكالوريوس  2 ز  جامعة اإلمام محمد بن سعود  1997 أدب انجلي 

ي ال  الحديثةالقيادة  متقدمة  دورة 3
 فرنسا -  إنسيـــــــــــــاد  2018 الرقمي  عص فز

4     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 ك الجزيرة بن –  بالتعلم والتطوير للمواهنائب الرئيس و رئيس إدارة   2019
2016 -2019  عدة شركات   – س للموارد البشرية يمستشار و رئ 
2013 -2016  مجموعة الرشيد لالستثمارات البترولية –نائب الرئيس للخدمات المشتركة   

2008 -2013  الزامل لالستثمار الصناعيمجموعة   –مدير الموارد البشرية للمجموعة  

2006 -2008  مجموعة خالد التركي  -مدير الموارد البشرية  

1997 -2006  الشركة البريطانية للطيران والفضاء  -مدرب ثم مدرب أول  

  

  

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

 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 

كة السعودية  الشر

 لصناعة الورق 
 مستقل  صناعة 

 شخصية 

لجنة  

شيحات   الير

 مساهمة مفتوحة  والمكافآت 

2  
          


