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 السيرة الذاتية  (1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  ( أ

 حمن المحيميدرالح عبدالصأديب  عي بااالسم الر

 30/10/1987 الد ي تاريخ الم سعودي  الجنسية 

 

 ح المؤهالت العلمية للعضو المرش ( ب

 التخصص  المؤهل  م
تاريخ الحصول على  

 المؤهل 
 اسم الجهة المانحة 

 MITجامعة   2021 التطوير العقاري  التطوير العقاري: التخطيط والتنفيذ 1

 MITجامعة   2020 االستثمار العقاري  تحليل واستثمار العقارات التجارية  2

 Stanfordجامعة  2020 القيادة قيادة التحول اإلبداعي في أوقات االزمات  3

 Columbiaجامعة  2019 االستثمار استثمار القيمة 4

 Harvardجامعة  2018 االستراتيجية اإلدارة االستراتيجية 5

 

 ح مرشالخبرات العملية للعضو ال ( ج

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 ميةمدير عام االستثمار بشركة المقر للتطوير والتن  االن  -  2021أغسطس 

 الكويت  - مدير االستثمار بشركة االجيال القادمة لالستشارات  االن  – 2017مايو 

 مدير عام التخطيط االستثماري بأمانة المدينة المنورة  2021أغسطس  -2020فبراير 

 نائب مدير االستثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة  2020فبراير   - 2017نوفمبر 

 باحث استثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة  2017نوفمبر  - 2016يونيو 

 

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

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
صفة العضوية  

تنفيذي، غير  )
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  
ته الشخصية،  )بصف
شركة   عن   ممثل

 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
الشكل  

القانوني  
 للشركة 

1       

2       

3       

4       

 

 

 

 

 

 







 
 

 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 



 
 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي االسم

 28/02/1404 اتريخ امليالد سعودي اجلنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم اجلهة املناحة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة اليمامة 2016 إدارة أعمال ماجستري  1

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة الفرتة

 الرقابة الداخلية  مجموعة سامبا المالية-مساعد مدير  2013إىل  2006

 اإلنماءالمراجعة الداخلية  مرصف -مساعد مدير  2014إىل  2013

 البنك األول -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إىل  2014

كة اليرس لإلجاره والتمويل -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018إىل  2017  شر

 2019حتى ا 2018
س  -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  كة أمريكان أكسبر  شر

 

 مدير برنامج المراجعة الداخلية –سامبا المالية مجموعة  2019إىل نوفمبر   2019ابريل 

 الداخلية للمراجعة اإلدارة العامةمدير عام  -الهيئة العامة للجمارك  2021ابريل  -  2019ديسمبر 

ية -المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حتى األن 2021ابريل   صندوق تنمية الموارد البرسر

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة م
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل شخصية 

 اعتبارية(
الشكل القانوين  عضوية اللجان

 للشركة

ي  1
ي الوطت   مدرجة عضو مجلس اإلدارة الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

ي  2
ي الوطت   مدرجة رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

ي  3
ي الوطت  عضو لجنة  الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

شيحات   والمكافآتالبى
 مدرجة

ي إلدارة  4
المركز الوطت 

 النفايات
 شبه حكومي  رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية مستقل شبه حكومي 

كة تكامل لخدمات شر  5
 األعمال

ممثل عن صندوق الموارد  غبر تنفيذي التقنية
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة عضو لجنة المراجعة

كة سواعد لخدمات  6 شر
 األعمال

ممثل عن صندوق الموارد  غبر تنفيذي التقنية
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة عضو لجنة المراجعة

كة الطيف الدوائية 7  مساهمة مغلقة عضو مجلس االدارة الصفة الشخصية  مستقل الصحة شر



 
كة الطيف الدوائية 8  مساهمة مغلقة رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية  مستقل الصحة شر

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( 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 

 





سلطان عبداللطیف عبدهللا نقلي

1398/06/16سعودي

بكالوریوس
ماجستیر

إدارة أعمال
المالیة

2000

2010
جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود

الرئیس التنفیذي - سیكو المالیةیونیو 2021 وحتى تاریخھ 
نائب الرئیس التنفیذي – إتقان المالیةیولیو2018- دیسمبر 2020

رئیس إدارة األصول –البالد المالیةمارس 2016-یولیو 2018

 رئیس مجلس إدارة 
الصندوق صندوق إستثمار عقاري  صندوق إستثمارممثل عن شخصیة إعتباریة صندوق سیكو السعودیة ریت

عقاري مدرج



إبراھیم فھد محمد العساف

1387/07/01سعودي

بكالوریوس

ماجستیر

محاسبة
إدارة أعمال

1993
1997

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة مشاركة المالیة من نوفمبر 2013 حتى اآلن

المؤسس ورئیس مجلس اإلدارة، شركة ریادة لالستثمار العقاريمارس 2008 – نوفمبر 2013

نائب الرئیس التنفیذي، الشركة األولى للتطویر العقاري2003 – 2008

(مدیر عام التخطیط االقتصادي واللوجستي، الشركة السعودیة للبتروكیماویات (صدف، احدى شركات سابك1999 – 2003

1992 - 1999  .(مدیر المالیة والمحاسبة ونظم المعلومات، الشركة السعودیة للمیثانول (الرازي، احدى شركات سابك

 اللجنة التنفیذیة، لجنةصفة شخصیةتنفیذيإدارة أصول ومصرفیة استثماریةشركة مشاركة المالیة
الترشیحات والمكافآت

مساھمة مقفلة

 صندوق استثمار عقاريال یوجدممثل لشركة مشاركة المالیةتنفیذيصندوق عقاري مدر للدخلصندوق مشاركة ریت
مدرج

 صناعة الخزائن والمطابخشركة أرماس المحدودة
واألسطح الصلبة

ذات مسؤولیة محدودةال یوجدصفة شخصیةغیر تنفیذي



سلیمان عبدالعزیز ناصر الباتلي

1392/07/01سعودي

كلیة الملك فھد األمنیة1993العلوم األمنیةبكالوریوس

الرئیس التنفیذي لشركة لدن للإلستثمار

 المدیر العام لشركة بلت للمقاوالت

من 2017 حتى تاریخھ

من 2003 حتى 2017



 

ة الذات�ة1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي   خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

 ه 20/09/1406 تار�ــــخ الم�الد سعودي الجنس�ة 

 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
تار�ــــخ الحصول  التخصص المؤهل 

 ع� المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 )GCCBDIمعهد مجالس اإلدارة بدول الخليج ( 2022 مجالس اإلدارة معتمد عضو مجلس إدارة

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال ماجست�ي 

 جامعة الملك عبد الع��ز 2014 إدارة أعمال بكالور�وس

ف –دبلوم  �ة  شهادة مح�ت ي ب��طان�ا  2011 موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة SPHRiشهادة مح�ت  2010 موارد ��ش
الجمع�ة األم��ك�ة للموارد 

�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات  ف معتمد (اس�ت شهادة مح�ت
( ي ات��ب  بطاقات التوازن اإلس�ت

ات�ج�ة  كة بالديوم لالستشارات  2018 اإلس�ت  �ش

�ة التنف�ذي المتقدم   برنامج الموارد الب�ش
ات�ج�ات الموارد  اس�ت

�ة   والق�اداتالب�ش
جامعة متشغن روس لإلعمال، متشغن  2018

 الوال�ات المتحدة

ات العمل�ة للعضو المرشح .3  الخ�ب
ة ة الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�صلل نائب الرئ�س التنف�ذي حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف  خدمات المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان 2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن 2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجن 2017 2015  مدير عام الخدمات المساندة، الموارد الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي  مدير إدارة الموارد الب�ش

كة تبوك الزراع�ة) 2021 2021  عضو مجلس إدارة (�ش

ش�حات والمكافئاتمجلس إدارة ورئ�س عضو  2022 2021 كة  لجنة ال�ت  )إتحاد عذ�ب لإلتصاالت (�ش

ش�حات والمكافئاترئ�س  2022 2021 كة (جلوب م�د السعود�ة) لجنة ال�ت  (من خارج المجلس) ل�ش



 نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح 
 

املرشحالبيانات الشخصية للعضو  -1  

 األسم الرباعي  فهد عايد صالح الشمري 

18 /7 /1396  الجنسية سعودي  تاريخ امليالد  

املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2     

تاريخ الحصول   اسم الجهة املانحة 

 على املؤهل 

 م املؤهل التخصص

 1 بكالوريوس  املحاسبة 2000 السعودية  - سعود   بن محمد االمام جامعة

 SOCPA 2زمالة املحاسبين السعوديين  املحاسبة 2009 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 CMA 3زمالة )محاسب اداري معتمد(  االدارية املحاسبة IMA-USA 2010معهد املحاسبين االداريين 

 4 دبلوم تنفيذي في التمويل اإلسالمي التمويل اإلسالمي OUM 2010الجامعة املاليزية املفتوحة  

CFA Institute - USA 2016  املالي  التحليل و   االستثمار CFA Charter 5 

 ECFO 6 برنامج املدراء املاليين التنفيذيين  ادارة مالية استراتيجية USA  2018 كلية األعمال – جامعة ستانفورد 

 7 برنامج اكسفورد للعقار  عقارات  UK 2018كلية سايد لالعمال  – جامعة اكسفورد 

 France INSEAD 2019-2020  – لألعمال إنسيادكلية 
تأهيل   –حوكمة شركات 

 لعضوية مجالس االدارة 

 IDP 8برنامج املدراء الدوليين 

COSO Committee - USA 2020  شهادة  املخاطر إدارةCOSO 9  إلدارة املخاطر املؤسسية 

 قيادة األعمال  USA 2020كلية األعمال   – جامعة ستانفورد 
  برنامج سلسة ستانفورد لقيادة األعمال

SBLS   

10 

 France 2021  –كلية إنسياد لألعمال 
تأهيل   –حوكمة شركات 

 لعضوية مجالس االدارة 

 شهادة إنسياد للحوكمة املؤسسية

 INSEAD Corporate Governance 

Certificate 

11 

الخبرات العلمية للعضو املرشح  -3  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

حتى اآلن   2021/   04/  25 الشركة العقارية السعودية )الرئيس املالي(   

2021/   03/ 02حتى  2017/ 04/ 03 الشركة الوطنية لإلسكان )الرئيس التنفيذي للمالية(   

2017/ 03/ 30 - 2014/ 04/ 20 الشركة السعودية  للصناعات  الدوائية واملستلزمات الطبية - سبيماكو  الدوائية )املدير  املالي(   

2014/ 3 -  2012/ 7 شركة معادن لالملنيوم  )مدير ادارة املحاسبة(  

2012/ 6 – 2011/ 4 شركة ساتورب )مدير الخدمات املحاسبية(   

2011/ 3 – 2000/ 10 شركة االتصاالت السعودية )مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب(   

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنب -4
ً
ثقة منها: العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا  



 نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح 

الشكل  

القانوني  

 للشركة

 عضوية اللجان 

طبيعة 

العضوية  

)بصفته  

الشخصية،  

ممثل عن 

شخصية 

 اعتبارية( 

صفة العضوية  

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 

لجنة املكافآت   مدرجة

 والترشيحات 

عضو مجلس  

  –ادارة 

بصفته  

 الشخصية

املواساة للخدمات الطبية شركة  خدمات طبية مستقل  1 

 

 مدرجة
- 

عضو مجلس  

  –ادارة 

بصفته  

 الشخصية

 2 صندوق سيكو ريت  صندوق عقاري متداول  مستقل
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 ( السير الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 للعضو المرشح  البيانات الشخصية -1
 االسم رباعي  فايز عبدهللا عايش الزايدي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد 13/01/1402
 المؤهالت العملية للعضو المرشح  -2

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

01/09/2015 E-MBA 
 إدارةماجستير 

االعمال للمدراء 
 التنفيذيين

1 

جامعة الملك فهد للبترول 
 و المعادن

 2 محاسبة سبكالوريو محاسبة 03/01/2006

    3 
 الخبرات العلمية للعضو المرشح -3

 الفترة مجاالت الخبرة
 يلاكسون موب &ينبع الوطنية للبتروكيماويات )سابك شركة –مدير أعلى المراجعة الداخلية 

 (االمريكية
 االن-2018غسطسأ

 2015يناير -2009بتمبر س (اليابانية  كميكالميتسوبيشي  &) سابك  شركة الرازي -الماليةمدير أعلى 

 2009سبتمبر -2006مارس  شركة الرازي -رئيس قسم المالية

 2006 مارس-2005فبراير   PwCس وتر هاوس كوبرزشركة براي -مراجع خارجي
 2020ديسمبر  -2020مايو  شركة ثمار القابضة المكافآتعضو لجنة الترشيحات و  ، اإلدارةعضو مجلس 

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

الشكل القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 
) بصفته 

الشخصية ، 
ممثل عن 
شخصية 
 اعتبارية (

 صفة
العضوية ) تنفيذي، 
 غير تنفيذي ، مستقل

النشاط 
 الرئيسي

 م أسم الشركة

      1 
      2 

      3 

       
 



 

 
 

 

 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی . ا

 عبد المحسن بن عبد العزیز بن عبد هللا آل الشیخ االسم الرباعي

 الجنسیة
 19/12/1960  تاریخ المیالد سعودي

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح. 2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 جامعة الملك سعود الریاض هـ 1403 إقتصاد جامعي 1

 جامعة بتسبرق أمریكا م1985 تقییم المشاریع دبلوم عالي 2
 جامعة بتسبرق أمریكا م1985 التخطیط وتقییم المشاریع برنامج 3

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 سنه 26سابك ال��اض شركة  1983-2010

كة ينبت  -ملل ما�ي -إقتصادي    وع �ش كة ينبت –مدير م�ش  سكرت�ي مجلس إدارة �ش
 مدير مب�عات  –مدي منتج  –مدير التس��ق  -

 الریاض -مدیر شركة الدنیا الخضراء لإلستثمار    2011-2016
 الریاض -مدیر مكتب تطویر لإلستشارات   2016-2020
 المختصره  للھندسھ والمقاوالت أي دي دزاینررئیس مجلس إدارة شركة الحلول  2018-2019
 رئیس مجلس إدارة شركة عین البالد لإلستثمار والتطویر العقاري  2020-2021

  
  

او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة ( العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى . 4
 : كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا 

النشاط  اسم الشركة م
 الرئیس

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

 )تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة، (

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة

 عضویة اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

أإلستثمار  شركة عین البالد 1
والتطویر 

 العقاري

رئیس مجلس 
 اإلداره

 التطویر شریك
 

شركة ذاة 
مسؤلیة 
 محدودة

2       

3       



 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 عبدالرحمن بن جبرين بن عبدالعزيز الجبرين  

 

 
 

 
 

15/10/1984 

 

 
 

 

 سعودي

 

 
 

 

   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 األكاديمية المالية
15/12  

15/12/2016 
 

 التأمي   
 

IFCE  شهادة مهنية 
 

 

 األكاديمية المالية
 

22/10/2015 
 

 االستثمار
 

CME1  شهادة مهنية 
 

 

 جامعة الملك سعود
 

06/09/2015 
 

  MSF -ماجستي  علوم مالية  المالية

 

 جامعة الملك سعود
 

بكالريوس علوم الحاساب و  نظم المعلومات 19/02/2008
 المعلومات 

 

 

   

  
 

 

  
 

 
 

 

شركة  –, التنظيمية, التأمين و االكتتاب( السمعة, المالية, التشغيلية, االستراتيجية)مخاطر  المخاطر إدارةرئيس 
 الدرع العربي للتأمين و شركة سايكو للتأمين

 حتى اآلن -2019

وعدم تطابق األصول  ,صرف العمالت, األسهم, سعر الفائدة, االئتمان, السيولةالمالية,  المالءةمدير مخاطر مالية )مخاطر 
 شركة الدرع العربي للتأمين -  (والخصوم

2017-2019 

 2017-2016 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين –مليون  600مالي واستثمار مع محفظة استثمار اعلى من  محلل

 2016-2012 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين  –مكتتب مخاطر تأمين الممتلكات, الهندسي,البحري و االصابات 

 2010-2008 صندوق الموارد البشرية )هدف( –مبرمج ومحلل قواعد بيانات 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

4.   
�
كة أخرى أ�ا كات مساهمة أخرى (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش ي مجالس إدارات �ش

ي العض��ة الحال�ة �ض
كان شكلها القانويض

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة صفة العض��ة  النشاط الرئ�س اسم ال�ش

(تنف�ذي، غ�ي 
 تنف�ذي، مستقل)

طب�عة العض��ة 
(بصفته 

الشخص�ة، ممثل 
عن شخص�ة 

 اعتبار�ة 

ي  عض��ة اللجان
 الشكل القانويض

كة نخبة الخليج   �ش
االستشارات اإلدار�ة 

�ة  والموارد الب�ش

�ك  ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

�ة  كة مهارة للموارد الب�ش  �ش

الخدمات التجار�ة 
 شخص�ة مستقل  والمهن�ة 

مجلس عضو 
لجنة إدارة ورئ�س 
ش�حات  ال�ت
 والمكافئات

 مساهمة عامة

كة موطن العقار�ة  �ش

خدمات التط��ر 
  العقاري

 شخص�ة مستقل 

عضو لجنة 
ش�حات  ال�ت

والمكافات (من 
 خارج المجلس)

 مغلقةمساهمة 

 





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 
 







عادل عبدالعزیز ناصر العبدالسالم

1391/07/01سعودي

 بكالوریوس

 ماجستیر

المحاسبة
إدارة االعمال

1998

2010

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

 من 10 -2018 إلى تاریخھ

من 07-2017 إلى 2018-09

من 01-2009 إلى 2017-06

من 03-2008 إلى 2008-12

من 01-2003 إلى 2008-02

مدیر المالیة والخدمات المشتركة (قطاع أعمال) -  مجموعة الفیصلیة

الرئیس التنفیذي للمالیة  - شركة نادك
المدیر المالي – شركة الوطنیة للمیاة

المدیر التنفیذي للمالیة واإلداریة  – شركة المملكة القابضة

شركة المملكة القابضة
شركة الطائرات المروحیة

لجنة اإلستثمار    مساھمة عامة إدارة شركاتھا التابعة
مساھمة مقفلة لجنة المراجعة الطائرات المروحیة

مدیر المحاسبة وشؤون المنظمة - شركة الصافي دانون

مستقل



ناصر سعد سعود العریفي

1392/07/01سعودي

جامعة الملك سعود1995علوم تخصص ھندسة زراعیةبكالوریوس

العضو المنتدب لشركة لدن لإلستثمارمن 2016حتى 2022

عضو مجلس إدارة شركة الریاض للتعمیرمن 2016 حتى 2019
عضو مجلس إدارة بشركة لدن لإلستثمارمن 2011 حتى 2016

اإلدارة التنفیذیة بشركة لدنمن 1995 حتى 2011

 عقارااعشار لإلستثمار
ت

ذ.م.مالمؤسس والمدیر
مؤسسة فردیةالمؤسس والمدیرحراسات أمنیةأوبال الجزیرة للحراسات األمنیة
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