أﺣﻣد ﺑن ﺳﻠطﺎن ﺑن ﺣﻣد اﻟﻌوﯾد
ﺳﻌودي

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

25-05-1414

إدارة ﻣﺎﻟﯾﺔ

2016

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدﻣﺎم

CME - 1

اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

2016

اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

CME -4

إدارة اﻟﺛروات

2021

اﻟﻣﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﺛروات

2016 - 2021

ﻣدﯾر اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

2021 - 2022

ﻣدﯾر أول  -إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟدوى ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
أديب صالح عبدالرحمن المحيميد
االسم الرباعي
تاريخ الميالد
سعودي
الجنسية

1987/10/30

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1
2
3
4
5

المؤهل
التطوير العقاري :التخطيط والتنفيذ
تحليل واستثمار العقارات التجارية
قيادة التحول اإلبداعي في أوقات االزمات
استثمار القيمة
اإلدارة االستراتيجية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
أغسطس  - 2021االن
مايو  – 2017االن
فبراير  -2020أغسطس 2021
نوفمبر  - 2017فبراير 2020
يونيو  - 2016نوفمبر 2017

التخصص
التطوير العقاري
االستثمار العقاري
القيادة
االستثمار
االستراتيجية

تاريخ الحصول على
المؤهل
2021
2020
2020
2019
2018

اسم الجهة المانحة
جامعة MIT
جامعة MIT
جامعة Stanford
جامعة Columbia
جامعة Harvard

مجاالت الخبرة
مدير عام االستثمار بشركة المقر للتطوير والتنمية
مدير االستثمار بشركة االجيال القادمة لالستشارات  -الكويت
مدير عام التخطيط االستثماري بأمانة المدينة المنورة
نائب مدير االستثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
باحث استثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

هـ) العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها
القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
الشكل
صفة العضوية
(بصفته الشخصية،
القانوني
عضوية اللجان
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
اسم الشركة
م
ممثل عن شركة
للشركة
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
1
2
3
4

نموذج رقم ( )1السية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم
الرباع

م .حاتم محمد حامد إمام

الجنسية

سعودي

تاري خ
الميالد

1977/08/22

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

تاري خ الحصول عل المؤهل
2016

1

المؤهل
SHRM-SCP

التخصص
SHRM

2

ماجستي
ر

موارد ر
بشية

2004

3

بكالوريوس

حاسب ال

2003

4

بكالوريوس

إدارة أعمال

2001

5

رخصة مهندس وفن
طائرات

هياكل ومحركات طائرات

1999

اسم الجهة المانحة
الجمعية األمريكية للموارد ر
البشية

SHRM Society of HR
جامعة واشنطن ب سياتل

university of Washington
جامعة واشنطن ب سياتل

university of Washington
جامعة واشنطن ب سياتل

university of Washington
كلية سياتل ب جامعة واشنطن

South Seattle Comm College

الخيات العملية للعضو المرشح
ج) ر
ر
الفية

الخية
مجاالت ر

 – 2021االن

الرئيس التنفيذي الموارد ر
البشية والخدمات المساندة واإلدارية ف الخليج للمجموعة رشكة IFFCO

2021-2019

ر
البشي (موارد ر
المشيكة ورأس المال ر
بشية ،الشؤون اإلدارية ،تقنية المعلومات ،التسويق وسلسلة
رئيس قطاع الخدمات
ر
اإلمدادات شكة تبوك للتنمية الزراعية تادكو
الرئيس التنفيذي للموارد ر
البشية والشؤون واإلدارية والمرافق والشؤون الخاصة للمالك رشكة ساماكو

2014-2012

مدير عام الموارد ر
لتأجي السيارات
البشية والشؤون واإلدارية والخدمات المساندة رشكة المفتاح
ر

2012-2009

مدير عام الموارد ر
البشية والشؤون واإلدارية رشكة المراع لوزين

2008-2004

مدير الموارد ر
البشية والشؤون واإلدارية رشكة عطية للحديد

2014-2018

أخصائ الموارد ر
2004-2000
البشية رشكة IBM
د) العضوية الحالية ف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى (مدرجة أو رغي مدرجة) او أي رشكة أخرى أيا كان شكلها القانوئ أو اللجان المنبثقة منها:

م

اسم ر
الشكة

1

ال ينطبق

النشاط الرئيس

صفة العضوية تنفيذي
رغي تنفيذي مستقل

1

طبيعة العضوية
بصفته الشخصية،
ممثل عن
شخصية اعتبارية

الشكل
عضوية اللجان

القانوئ
ر
للشكة

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

اثمر مسفر عوض الوادعي

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1404/02/28

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1

ماجستري

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املناحة

إدارة أعمال

2016

جامعة اليمامة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 2006إىل 2013

مساعد مدير -الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية

 2013إىل 2014

مساعد مدير -المراجعة الداخلية مرصف اإلنماء

 2014إىل 2017

مساعد مدير -المراجعة الداخلية  -البنك األول

 2017إىل 2018

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  -رشكة اليرس لإلجاره والتمويل
أكسبس -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية
رشكة أمريكان
ر

 2018ى
حت ا2019
نوفمب 2019
ابريل  2019إىل
ر

مجموعة سامبا المالية – مدير برنامج المراجعة الداخلية

ديسمب  - 2019ابريل 2021
ر

الهيئة العامة للجمارك  -مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

ابريل  2021ى
حت األن

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية -صندوق تنمية الموارد ر
البرسية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

اسم الشركة

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)

الشكل القانوين
للشركة

1

الوطت
العرب
البنك
ري
ي

بنوك

مستقل

الصفة الشخصية

عضو مجلس اإلدارة

مدرجة

2

الوطت
العرب
البنك
ري
ي

بنوك

مستقل

الصفة الشخصية

رئيس لجنة المراجعة

مدرجة

3

الوطت
العرب
البنك
ري
ي

بنوك

مستقل

الصفة الشخصية

4

الوطت إلدارة
المركز
ي
النفايات
رشكة تكامل لخدمات
األعمال
رشكة سواعد لخدمات
األعمال
رشكة الطيف الدوائية

حكوم
شبه
ي

مستقل

الصفة الشخصية

عضو لجنة
ى
البشيحات والمكافآت
رئيس لجنة المراجعة

مدرجة
حكوم
شبه
ي

التقنية

غب تنفيذي
ر

التقنية

غب تنفيذي
ر

عضو لجنة المراجعة

مساهمة مغلقة

الصحة

مستقل

ممثل عن صندوق الموارد
ر
البرسية هدف.
ممثل عن صندوق الموارد
ر
البرسية هدف.
الصفة الشخصية

عضو لجنة المراجعة

مساهمة مغلقة

عضو مجلس االدارة

مساهمة مغلقة

5
6
7

8

رشكة الطيف الدوائية

الصحة

مستقل

الصفة الشخصية

رئيس لجنة المراجعة

مساهمة مغلقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي سليمان عبدهللا سليمان الدريهم
تاريخ امليالد 31/12/1979

الجنسية سعودي
 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ الحصول على املؤهل

التخصص

اسم الجهة املانحة

1

ماجستير

علوم مالية

2015

جامعة امللك سعود

2

بكالوريس

نظم املعلومات

2001

جامعة امللك سعود

3
4
5
 .3الخبرات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2022

مدير عام تقنية املعلومات  -شركة اليسر لإلجارة والتمويل

2022-2018

مدير مراجعة تقنية املعلومات واألعمال  -شركة حلول

2018-2011

خبير املراجعة الداخلية  -شركة االتصاالت السعودية

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى ًأيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها
م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي ،غير

الشخصية ،ممثل عن

تنفيذي ،مستقل)

شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ﺳﻠطﺎن ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﻋﺑدﷲ ﻧﻘﻠﻲ
ﺳﻌودي

1398/06/16

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

إدارة أﻋﻣﺎل

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

2000
2010

ﯾوﻧﯾو  2021وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -ﺳﯾﻛو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾوﻟﯾو -2018دﯾﺳﻣﺑر 2020

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي – إﺗﻘﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺎرس -2016ﯾوﻟﯾو 2018

رﺋﯾس إدارة اﻷﺻول –اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻧدوق ﺳﯾﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ رﯾت

ﺻﻧدوق إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

ﺻﻧدوق إﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻋﻘﺎري ﻣدرج

إﺑراھﯾم ﻓﮭد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺳﺎف
ﺳﻌودي

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

1387/07/01

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

1993

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

إدارة أﻋﻣﺎل

1997

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر  2013ﺣﺗﻰ اﻵن

اﻟﻣؤﺳس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺎرس  – 2008ﻧوﻓﻣﺑر 2013

اﻟﻣؤﺳس ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺷرﻛﺔ رﯾﺎدة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري

2008 – 2003

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري

2003 – 1999

)ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )ﺻدف ،اﺣدى ﺷرﻛﺎت ﺳﺎﺑك

1999 - 1992

).ﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺛﺎﻧول )اﻟرازي ،اﺣدى ﺷرﻛﺎت ﺳﺎﺑك

ﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

إدارة أﺻول وﻣﺻرﻓﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

ﺻﻧدوق ﻣﺷﺎرﻛﺔ رﯾت

ﺻﻧدوق ﻋﻘﺎري ﻣدر ﻟﻠدﺧل ﺗﻧﻔﯾذي

ﺷرﻛﺔ أرﻣﺎس اﻟﻣﺣدودة

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧزاﺋن واﻟﻣطﺎﺑﺦ
واﻷﺳطﺢ اﻟﺻﻠﺑﺔ

ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

ﻣﻣﺛل ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري
ﻣدرج

ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻧﺎﺻر اﻟﺑﺎﺗﻠﻲ
1392/07/01

ﺳﻌودي

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

اﻟﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ

ﻣن  2017ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﻟدن ﻟﻠﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣن  2003ﺣﺗﻰ 2017

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻠت ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

1993

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻷﻣﻧﯾﺔ

اﻟﺴ�ة اﻟﺬاﺗ�ﺔ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )(1
ي
 .1اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺨﻀ�ي
ﻋ�
اﻟ��ﺎ�
اﻻﺳﻢ
ي
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋبﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ي
ي
اﻟﺠنﺴ�ﺔ

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﻤ�ﻼد

ﺳﻌﻮدي

 .2اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺆﻫﻞ

1406/09/20ه

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﺤﺼﻮل اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻋ� اﻟﻤﺆﻫﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة

2022

ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة بﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ )(GCCBDI

ﻣﺎﺟﺴﺘ�
ي

إدارة أﻋﻤﺎل

2019

ﺟﺎﻣﻌﺔ  IEﻟﻸﻋﻤﺎل بﻤﺪر�ﺪ ،أﺳبﺎﻧ�ﺎ

بكﺎﻟﻮر�ﻮس

إدارة أﻋﻤﺎل

2014

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋبﺪ اﻟﻌ��ﺰ

دبﻠﻮم – ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2011

ف
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻄ��ﺮ اﻷﻓﺮاد ي� ﺑ��ﻄﺎﻧ�ﺎ CIPD

ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف SPHRi

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2010

اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮارد
ش
اﻟب��ﺔ SHRM

2018

ش�ﻛﺔ بﻼدﻳﻮم ﻟﻼﺳتﺸﺎرات

ت
ت
)اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﻣﺤ�ف ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺷﻬﺎدة
ت
اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ
ت
اﺗ��(
بﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮازن اﻹﺳ� ب ي
ت
اﻟﻤﻮارد
اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮارد ش
2018
اﻟب��ﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي اﻟﻤﺘﻘﺪم
ش
اﻟب��ﺔ واﻟﻘ�ﺎدات

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣتﺸﻐﻦ روس ﻟﻺﻋﻤﺎل ،ﻣتﺸﻐﻦ
اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺨ�ات اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
.3
ب
ت
اﻟﺨ�ة
اﻟﻔ�ة
ﻣﺠﺎﻻت ب
ت
ﺣى اﻻن
2019

ت
اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃين ي ﻟﻠﺘﺨﺼ�ﺺ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋ�ﺲ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟب��ﺔ ،ش
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد ش
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻟﻺﺳكﺎن

2018 2017

ﻣﺴتﺸﺎر رﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮﻟ�ﺲ واﺟﻦ

2017 2015

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

2015 2011

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

2021 2021

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ش
)�ﻛﺔ ﺗﺒﻮك اﻟﺰراﻋ�ﺔ(

2022 2021

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت ش
)�ﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻋﺬ�ﺐ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت(

2022 2021

رﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت )ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ( ش
ﻟ�ﻛﺔ )ﺟﻠﻮب ﻣ�ﺪ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ(

2019 2017

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح
 -1البيانات الشخصية للعضو املرشح
األسم الرباعي
الجنسية

فهد عايد صالح الشمري
سعودي

تاريخ امليالد

1396/7/18

 -2املؤهالت العلمية للعضو املرشح

املحاسبة
املحاسبة
املحاسبة االدارية
التمويل اإلسالمي
االستثمار و التحليل املالي
ادارة مالية استراتيجية
عقارات
حوكمة شركات – تأهيل
لعضوية مجالس االدارة
إدارة املخاطر

تاريخ الحصول
على املؤهل
2000
2009
2010
2010
2016
2018
2018

جامعة االمام محمد بن سعود  -السعودية
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
معهد املحاسبين االداريين IMA-USA
الجامعة املاليزية املفتوحة OUM
CFA Institute - USA
جامعة ستانفورد – كلية األعمال USA
جامعة اكسفورد – كلية سايد لالعمال UK

2020-2019

كلية إنسياد لألعمال – INSEAD France

2020

COSO Committee - USA

قيادة األعمال

2020

جامعة ستانفورد – كلية األعمال USA

حوكمة شركات – تأهيل
لعضوية مجالس االدارة

2021

كلية إنسياد لألعمال – France

م

املؤهل

التخصص

1
2
3
4
5
6
7
8

بكالوريوس
زمالة املحاسبين السعوديين SOCPA
زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA
دبلوم تنفيذي في التمويل اإلسالمي
CFA Charter
برنامج املدراء املاليين التنفيذيين ECFO
برنامج اكسفورد للعقار
برنامج املدراء الدوليين IDP

شهادة  COSOإلدارة املخاطراملؤسسية
9
 10برنامج سلسة ستانفورد لقيادة األعمال
SBLS
شهادة إنسياد للحوكمة املؤسسية
11
INSEAD Corporate Governance
Certificate
 -3الخبرات العلمية للعضو املرشح
الفترة

اسم الجهة املانحة

مجاالت الخبرة

الشركة العقارية السعودية (الرئيس املالي)
 2021 / 04 / 25حتى اآلن
الشركة الوطنية لإلسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)
 2017/04/03حتى 2021/ 03/02
الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية  -سبيماكو الدوائية (املدير املالي)
2017/03/30 - 2014/04/20
شركة معادن لالملنيوم (مديرادارة املحاسبة)
2014/3 - 2012/7
شركة ساتورب (مدير الخدمات املحاسبية)
2012/6 – 2011/4
شركة االتصاالت السعودية (مديرمشاريع  +اخصائي مالي  +محاسب)
2011/3 – 2000/10
ً
 -4العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

1

شركة املواساة للخدمات الطبية

خدمات طبية

مستقل

2

صندوق سيكو ريت

صندوق عقاري متداول

مستقل

طبيعة
العضوية
(بصفته
الشخصية،
ممثل عن
شخصية
اعتبارية)
عضو مجلس
ادارة –
بصفته
الشخصية
عضو مجلس
ادارة –
بصفته
الشخصية

عضوية اللجان

لجنة املكافآت
والترشيحات

-

الشكل
القانوني
للشركة

مدرجة

مدرجة

Classification: Internal Use

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نموذج رقم (  ) 1السير الذاتية
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح
فايز عبدهللا عايش الزايدي
االسم رباعي
سعودي
الجنسية
 -2المؤهالت العملية للعضو المرشح
التخصص
المؤهل
م
ماجستير إدارة
E-MBA
1
االعمال للمدراء
التنفيذيين
2

بكالوريوس محاسبة

محاسبة

تاريخ الميالد

1402/01/13

تاريخ الحصول على المؤهل

أسم الجهة المانحة

2015/09/01

جامعة الملك فهد للبترول
و المعادن

2006/01/03

جامعة الملك فهد للبترول
و المعادن

3
 -3الخبرات العلمية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
مدير أعلى المراجعة الداخلية –شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (سابك & اكسون موبيل
أغسطس-2018االن
االمريكية)
سبتمبر -2009يناير  2015مدير أعلى المالية -شركة الرازي ( سابك & ميتسوبيشي كميكال اليابانية)
مارس -2006سبتمبر  2009رئيس قسم المالية -شركة الرازي
فبراير -2005مارس  2006مراجع خارجي -شركة برايس وتر هاوس كوبرز PwC
مايو  -2020ديسمبر  2020عضو مجلس اإلدارة  ،عضو لجنة الترشيحات و المكافآت شركة ثمار القابضة
 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخري ( مدرجة أو غير مدرجة )
طبيعة العضوية
( بصفته
صفة
الشكل القانوني
الشخصية ،
النشاط
عضوية اللجان
العضوية ( تنفيذي،
أسم الشركة
م
للشركة
ممثل عن
الرئيسي
غير تنفيذي  ،مستقل
شخصية
اعتبارية )
1
2
3

ا .اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد ﷲ آل اﻟﺷﯾﺦ
ﺳﻌودي

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

1960/12/19

.2اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
م

اﻟﻤﺆھﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

1

ﺟﺎﻣﻌﻲ

إﻗﺗﺻﺎد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆھﻞ
 1403ﻫـ

2
3

دﺑﻠوم ﻋﺎﻟﻲ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

1985م
1985م

اﺳﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود اﻟرﯾﺎض
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺗﺳﺑرق أﻣرﯾﻛﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺗﺳﺑرق أﻣرﯾﻛﺎ

 .3اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
2010-1983

اﻟﻔﺘﺮة

2016-2011

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮة

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎبﻚ اﻟ��ﺎض  26ﺳﻨﻪ
ش
ش
ش
ﻣﺎ� -ﻣﺪﻳﺮ ﻣ�وع �ﻛﺔ ﻳنبﺖ – ﺳﻜﺮ يﺗ� ﻣﺠﻠﺲ إدارة �ﻛﺔ ﻳنبﺖ
إﻗﺘﺼﺎدي-ﻣﻠﻞ ي
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟتﺴ��ﻖ – ﻣﺪي ﻣﻨﺘﺞ – ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒ�ﻌﺎتﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺧﺿراء ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر  -اﻟرﯾﺎض

2020-2016
2019-2018

ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺗطوﯾر ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات  -اﻟرﯾﺎض
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺧﺗﺻره ﻟﻠﮭﻧدﺳﮫ واﻟﻣﻘﺎوﻻت أي دي دزاﯾﻧر

2021-2020

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻋﯾن اﻟﺑﻼد ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري

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

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

1

ﺷرﻛﺔ ﻋﯾن اﻟﺑﻼد

2
3

اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﺋﯿﺲ
أﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟﺗطوﯾر
اﻟﻌﻘﺎري

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
)ﺗﻨﻔﯿﺬي ،ﻏﯿﺮ
ﺗﻨﻔﯿﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس
اﻹداره

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
)ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ(
ﺷرﯾك

ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺗطوﯾر

اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺷرﻛﺔ ذاة
ﻣﺳؤﻟﯾﺔ
ﻣﺣدودة

عبدالرحمن بن جبرين بن عبدالعزيز الجبرين
سعودي

15/10/1984

15/12

شهادة مهنية IFCE

التأمي

15/12/2016

األكاديمية المالية

شهادة مهنية CME1

االستثمار

22/10/2015

األكاديمية المالية

ماجستي علوم مالية MSF -

المالية

06/09/2015

جامعة الملك سعود

بكالريوس علوم الحاساب و
المعلومات

نظم المعلومات

19/02/2008

جامعة الملك سعود

 -2019حتى اآلن

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

2019-2017

مدير مخاطر مالية (مخاطر المالءة المالية ,السيولة ,االئتمان ,سعر الفائدة ,األسهم ,صرف العمالت ,وعدم تطابق األصول
والخصوم)  -شركة الدرع العربي للتأمين
محلل مالي واستثمار مع محفظة استثمار اعلى من  600مليون – شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين

2016-2012

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

2010-2008

مبرمج ومحلل قواعد بيانات – صندوق الموارد البشرية (هدف)

2017-2016

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�
ض
ن
اﻟﻘﺎﻧﻮي
ﻏ� ﻣﺪرﺟﺔ( او أي ش�ﻛﺔ أﺧﺮى أ�ﺎ كﺎن ﺷكﻠﻬﺎ
 .4اﻟﻌﻀ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ي� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ش�كﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ او ي
ي
أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ن
اﺳﻢ ش
ﺻﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮي
اﻟﺸكﻞ
اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻃﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻋﻀ��ﺔ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋ�ﺲ
اﻟ�ﻛﺔ
ي
ﻏ� )بﺼﻔﺘﻪ
)ﺗﻨﻔ�ﺬي،
ي
ﺗﻨﻔ�ﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ
ﺷﺨﺼ�ﺔ
ﻋﻦ
اﻋﺘبﺎر�ﺔ
ش�ﻛﺔ ﻧﺨبﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻻﺳتﺸﺎرات اﻹدار�ﺔ
واﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ

ﻏ� ﺗﻨﻔ�ﺬي /ش��ﻚ
ي

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
ش�ﻛﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﻠﻤﻮارد ش
ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟب��ﺔ واﻟﻤﻬﻨ�ﺔ

ش�ﻛﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻘﺎري

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

اﻟﺘﻄ��ﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
)ﻏ�
ﻣﺤﺪودة ي
ﻣﺪرﺟﺔ(

ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت
ﻋﻀﻮ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺎت )ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ(

Form No. (1) Resume
A) Personal information of the Nominated Member

Nael Samir Fayez

Full name
Nationality

Date of birth

Saudi

1975

B) Academic Qualifications of the Nominated Member
#

Qualifications

Specialization

Date

1

Executive Program

High Performance People Skills Program

2012

2

Executive Program

Non-Proﬁt Management

2011

3
4

Executive Program
MBA – Distanced

Leading for the Future
International Business

2010
2008

5

Executive Program

Banking Management

2005

6

BBA

Economics

2001

Name of Awarding
Entity

London Business
School
Columbia
University
Harvard University
Aspen University
Brown Brothers
Harriman
Lamar University

C) Work Experience of the Nominated Member
Period

Areas of Experience

March 2021 - Now
Since Jan. 2021
Since Aug. 2014
Since Aug. 2020
Apr. 2016 – Feb. 2021
Jun. 2009 – Apr. 2016
Sep. 2001 - May 2009

NEOM Company - Entities Governance – Executive Director (A)
Board Member at Saudi Cable Company
Board Member at INJAZ -Saudi Arabia
Advisor at the General Authority for Endowments “Awqaf”
Strategic Sustainable Solutions - CEO & Managing Director
INJAZ SAUDI ARABIA - CEO & Board Member
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

1

INJAZ -Saudi Arabia

Education

independent

in personal capacity

ExCom

2

Saudi Cable Company

Industry

independent

in personal capacity

Audit

3

Strategic Sustainable
Solutions

Consultancy

Executive

in personal capacity

ExCom

Legal form of
the company

Endowment
Company
Listed
company
LLC

ﻋﺎدل ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻧﺎﺻر اﻟﻌﺑداﻟﺳﻼم
1391/07/01

ﺳﻌودي

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

إدارة اﻻﻋﻣﺎل

ﻣن  2018- 10إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

1998
2010

ﻣن  2017-07إﻟﻰ 2018-09

ﻣن  2008-03إﻟﻰ 2008-12

ﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )ﻗطﺎع أﻋﻣﺎل(  -ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ

ﻣن  2003-01إﻟﻰ 2008-02

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ – ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ – ﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎة
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺷرﻛﺔ ﻧﺎدك

ﻣن  2009-01إﻟﻰ 2017-06

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

ﻣدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺷؤون اﻟﻣﻧظﻣﺔ  -ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻓﻲ داﻧون

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ إدارة ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣروﺣﯾﺔ اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣروﺣﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺳﺗﻘل

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻧﺎﺻر ﺳﻌد ﺳﻌود اﻟﻌرﯾﻔﻲ
ﺳﻌودي

1392/07/01

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

ﻋﻠوم ﺗﺧﺻص ھﻧدﺳﺔ زراﻋﯾﺔ

ﻣن 2016ﺣﺗﻰ 2022

اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷرﻛﺔ ﻟدن ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣن  2016ﺣﺗﻰ 2019
ﻣن  2011ﺣﺗﻰ 2016

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر

ﻣن  1995ﺣﺗﻰ 2011

اﻋﺷﺎر ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر
أوﺑﺎل اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠﺣراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ

1995

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﺷرﻛﺔ ﻟدن ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻟدن

ﻋﻘﺎرا
ت
ﺣراﺳﺎت أﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻣؤﺳس واﻟﻣدﯾر
اﻟﻣؤﺳس واﻟﻣدﯾر

ذ.م.م
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓردﯾﺔ

