
 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 ( البيانات الشخصية للعضو المرشح:  1
 االسم الرباعي:  إبراهيم عبداألحد هاشم خان 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد:  هـ 1398- 6- 10
( المؤهالت العلمية للعضو المرشح:  2  

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م  المؤهل  التخصص 

 1 ماجستير تنفيذي  إدارة موارد بشرية -إدارة أعمال م 2014 زجامعة الملك عبد العزي
 2 في العلوم اإلدارية  سبكالوريو إدارة موارد بشرية -إدارة أعمال م 2008 زجامعة الملك عبد العزي

 3 )لمدة سنة(  برنامج قيادي تنفيذي قيادي تنفيذي  م 2013 كريستكوم العالمية
البريطاني لتطوير  المعهد 

 المواهب
م 2020  إدارة قطاع الموارد البشرية  

المستوى الخامس في إدارة الموارد  
 CIPD 4 -البشرية 

جمعية إدارة الموارد  
 البشرية االمريكية 

 إدارة قطاع الموارد البشرية  2019
لموارد امحترف أعلى معتمد في إدارة  

 SHRM 5 - البشرية

 6 . وتخصصات عديدة أخرى  ، التدقيق الداخلي إدارة المشاريع البشرية،الموارد القيادة، العديد من الدورات التدريبية في  

( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  
 الفترة  مجاالت الخبرة 

التغيير، إدارة التدقيق، إدارة  وإدارة  الموارد البشرية    ات إدارة خبرة تخصصية وقيادية تنفيذية في إدارة قطاع
 التميز المؤسسي، إدارة العالقات العامة والتواصل المؤسسي، إدارة التشغيل والصيانة واألمن والسالمة.

تبوأت العديد من المناصب القيادية على المستوى المحلي واإلقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها 
 العالمية   ملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل)شركة أرامكوا السعودية، الهيئة ال

 تايتانيوم، شركة التصنيع الوطنية(.  نتاج الإل

اآلن  -م 97  

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

الشكل القانوني  
 للشركة

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضو  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط  
 الرئيسي 

 م  إسم الشركة 

 عضو مؤسس بصفتي الشخصية  عضو مؤسس معتمدة 
تدريب  

 واستشارات
يب رلتدلالجمعية التعاونية 
 بالمدينة المنورة  

1 

 مستشار  بصفتي الشخصية  مستشار  معتمدة 
خدمة  

 أصحاب الهمم 
 2 جمعية األمل المنشود 

 3 جمعية دار اإلسكان إسكان مستشار  بصفتي الشخصية  مستشار  معتمدة 
 



 

 ابوبكر بن سالم بن ابوبكر باعباد

 ھـ١/١٢/١٣٨٧ سعودي

 بكالوریوس

 عضو زمالة

 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمیة ١٤١٣ شریعة

 األكادیمیة العربیة البریطانیة ٢٠١٨ مدیر مالي للشركات

 األكادیمیة المالیة ٢٠٢١ الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة  ١ -اختبار ھیئة السوق المالیة 

  الشركات المساھمة المدرجة في سوق المال السعوديتحلیل و دراسة و تقییم   ٢٠٢١ - ٢٠٠٥من 

  م.م.ذ  بصفتھ الشخصیة  غیر تنفیذي  المقاوالت  شركة وسام االتحاد للمقاوالت



 
ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE       خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 الجنسية  سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 م المؤهل لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 PhD 1        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية   2005

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 MBA 2  (3.7/4.0)      ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال  2004

 جامعة تلسا، امريكا 
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية 

 MSC            (4.0/4.0) ماجستي  
3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   مجدد  و  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
PMP: Project Management Professional  

7 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 

9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين  -دار القرار -التعاون الخليج   

إدارة   ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال    ،مشاري    ع

 تجاري ،  تحكيم دول  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  2017
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

First Arab awarded Degree of  “Fellow” 
12 

 ارامكو 
Aramco 

Technical and 
managerial 

  و اداري و إدارة  
تقن 

 مشاري    ع 
 مدرب أرامكو معتمد  

Certified Aramco Trainer 
13 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و   
 عالمية  

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و   ١٥٠من  اكي  
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية   رسر
لمدة   ٢٠٢١يوليو  ١٦

غي   ثالث سنوات) 
 موظف(



 
 : مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست : امكو السعوديةآر
 
مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  بليون ريال ٨٠ثول - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس  •

 تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و 

وع  تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  •  بليون  ١مسؤوول مشر

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  •
وع الحىم األمن   بليون  ١مسؤول مشر

  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون   ٢مشر

وعمسؤول  •   جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية لمركز أرامكو ا مشر
 
 مليون  ٥٠٠متقدم لألبحاث و التطوير ف

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البين   و السالمة و المعلومات  •

• Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. $ 20 B 

• Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

• Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, 
IDAS, full security systems. 

٢٠٠٩/ ١/ ١-
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٦/ ٧/ ١ -  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا :مختلف إدارات أرامكو  
 
 المصاف

Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 
advisor to vice president 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ -  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 

ولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم   بير
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٠-٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١-
١٩٩٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائرئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول شخص ف

 االمريكية  خارج الواليات المتحدة
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the 
institute for more than 110 years 

 االن  - ٢٠٢٠/ ٩/ ١

  تاري    خ المعهد من  ئعضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميا
 
 مريكا سنة من خارج ا  ١١٠ي   كأول شخص ف

Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 
more than 110 years 

 االن  - ٢٠١٨/ ٨/ ١

  منطقة الخليج ئمتعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيمياإدارية مناصب 
 
 ي   ، ممثل المعهد ف

Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: 

• Social Impact Operating Council SIOC (Member), 

• International Committee (Member),  

• Global Initiative Council (Member),  

• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),  

• Regional Liaison 

 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

 Saudi Building code 2018 development committee تطوير كود البناء السعودي عضو لجنة 
٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١   

  عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١

 الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغعضو مجلس قسم  
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د     أو اللجان المنبثقة منها   )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة   للشر

 عضوية
 اللجان   

 طبيعة العضوية 
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
 غي  تنفيذي   –)تنفيذي  
 مستقل(  –  

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة و  

 رئيس اللجنة التنفيذية 
 مستقل  شخص  

السلع 
 االستهالكية 

كة نسيج التجارية العالمية    ١٦من شر
 لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢١ يوليو 

1 

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                      التوقيع:  



 
 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  ( أ

احمد بن نجا عزيز الذيابي     االسم  

 الرباعي 

هـ 22/08/1402    تاريخ  

 امليالد 

 سعودي  

 لجنسية ا

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح   (ب

 م لمؤهل  ا التخصص  لحصول على المؤهل ا  تاريخ  اسم الجهة المانحة 

 1 دبلوم   المحاسبة   كلية الرياض التقنية

 2 بكالوريوس  ادارة االعمال   جامعة الملك عبد العزيز  

    3 

    4 

    5 

 ج( الخبرات العلمية للعضو المرشح  

 ترة الف  مجاالت الخبرة  

حتى االن  – 2011 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ) شركة ساكو (   

2010 -2008 مدير التدريب والتعليم في ) الموجز (  

2008 - 2007 مدير الموارد البشرية ) الموجز (   

2007 - 2001 مشرف العالقات العامة والموارد البشرية في ) مجموعة السدحان (   

  

مدرجة ( او اي شركة اخرى اياً كان شكلها القانوني او  ( العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى ) مدرجة او غير  د
 اللجان المنبثقة منها :

 

  الشكل 

  القانوني 

 للشركة 

 
 اللجان   عضوية 

طبيعة العضوية )  
بصفته الشخصية  

,ممثل عن شخصية  
 اعتبارية ( 

)   العضوية  صفة

تنفيذي , غير 

تنفيذي , 

 مستقل( 

 

 
 الرئيس   النشاط 

 
 م الشركة  اس

 
 م

      1 

      2 

      3 

      4 

 

 



 
السيرة الذاتية   ) 1(نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات   )أ

االسم  أسماء بنت طالل جميل حمدان 
ا   ال

ــــخ  16-09-1985  تار

الد   الم

 سعودية
ة س  الج

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت   )ب 

ــــخ ا  اسم الجهة المانحة  م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عل تار

 1 ماجستير  إدارة أالعمال  2011 سلطانجامعة األمير 

 2 بكالوريوس  إدارة أالعمال  2007 جامعة الملك سعود

Harvard University 2013  3 برنامج  فن التفاوض 

University of Virginia 2019 4 برنامج  التحول الرقمي 

INSEAD 2020  5 برنامج  التواصل القيادي 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات   )ج

ة   ة الف  مجاالت الخ

 2021- 2016 )إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات( رئيس تنفيذي للخدمات المساندة :طيران ناس

 2016- 2011 إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات (HP):هوليت باكارد 

 2011- 2007 التخطيط االستراتيجي لألعمال   :دار الورق  شركة

  

  

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

ل القانو   الش
 كةلل 

 
ة اللجان   عض

صفته   ة ( عة العض طب
ة، ممثل عن   الشخص

ارة) ة اعت  شخص

ة   صفة العض
ذي، غ   (تنف

ذي، مستقل)  تنف

 
س  شاط الرئ  ال

 
كة  اسم ال

 
 م

- مسؤولية محدودة   1 شركة دار الورق للتجارة  ومواد الدعاية   الورق غير تنفيذي  ممثل للشركاء 
      2 
      3 
      4 

 
 
  



 
 

 
 

السيرة الذاتية (1 )نموذج رقم   

 
 

البيانات الشخصية للعضو المرشحأ(   

 االسم الرباعي ايوب بن عمران محمد العمراني

20/10/1988  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

اسم الجهة المانحة   م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل 

اولستر/ بريطانياجامعة   1 ماجستير تطوير األعمال واالبتكار 2020 

عامةإدارة  2012 جامعة الملك عبدالعزيز  2 بكالوريوس 

    3 

    4 

    5 

 الخبرات العملية  للعضو المرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 

عالقات المستثمرين –مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  حتى االن -2020   

مستشار غير متفرغ  – شركة نقاوة لتقنية المعلومات  2017-2020  

ادارة المزادات العقارية  –شركة اركان الكيان العقارية   2014-2017  

إدارة االتصال واالعالم  –مؤسسة االمير محمد بن سلمان   2015-2016  

2019-2011 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   

كان شكلها أيا آخرىشركة  اي أو (غير مدرجةومدرجة  ) آخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة   
اللجان المنبثقة منها: أو القانوني   

الشكل القانوني 
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية
 ) الشخصية ةبصفت   

عن شخصية ممثل  
(اعتبارية  

 صفة العضوية
تنفيذي غير)  

(تنفيذي مستقل  

 
 النشاط الرئيس

 
الشركةاسم ا  

 
 م

لجنة الترشيحات  مساهمة مدرجة
 والمكافات

-شركة المشروعات السياحية  السياحة - -
-شمس  

1 

لجنة التطوير  مساهمة مدرجة
 واالستثمار

-شركة المشروعات السياحية  السياحة - -
 -شمس

2 

      3 

      4 
 

41 



 

السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

االسم  د. سعد عبدهللا أبو معطي 
 الرباع  

 تاري    خ  هـ 01/07/1379

 الميالد 

 سعودي
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

دكتوراه في علم النفس  علم نفس     جامعة طنطا 
 اإلداري  

1 

ماجستير   علم النفس      جامعة الملك سعود
علم النفس 
 اإلداري 

2 

 3 علم النفس  سبكالوريو لم النفسع        جامعة الملك سعود  

    4 

    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

  العضو المنتدب لشركة عبدهللا سعد أبو معطي  

  عاما في إدارة األعمال في القطاع المكتبي  22خبره 

مدير عام مؤسسة عبدهللا سعد أبو معطي  
 للمكتبات سابقا  

 

  

  

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

  المكافآت لجنة  مساهمة مدرجة
 والترشيحات 

 بصفته
 الشخصية  

سعد شركة عبدهللا  للمكتبات   غير تنفيذي 
 للمكتبات  ابومعطي

1 

      2 

      3 

      4 

 
 
  



 
السيرة الذاتية   ) 1(نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات 
ا  سعيد بن عمر بن سعيد با سعيد    االسم ال

ــــخ  07/02/1365  تار
الد   الم

ة سعودي س  الج

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت 

ــــخ ا  اسم الجهة المانحة  م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عل تار

 1 شهادة الثانوية العامة    
    2 

    3 
    4 
    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات 

ة   ة الف  مجاالت الخ
  لمؤسس والمدير العام الشركة الموجة سابقا ا  

  عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والمالحة 

  المكتبية والقرطاسية الشريك والمؤسس مؤسسة الدبوس لألدوات 

  

  

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

الشكل القانوني  
 للشركة 

 
 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية (بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 اعتبارية)شخصية 

صفة العضوية  
(تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل)

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة 

 
 م

لجنة المكافآت   مساهمة مدرجة 
 والترشيحات 

شركة عبدهللا سعد أبومعطي   بيع الجملة وتجزئة غير تنفيذي  شخصية
 للمكتبات 

1 

      2 
      3 
      4 
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 ةيتاذلا ة01سلا )1( مقر جذومن

 BCرملا وضعلل ةيص;:لا تانايبلا

 RNاQرلا مسالا LMNوعلا دمحم زIزعلا دبع ديمFGا دبع

 ةيس\]Fا يدوعس داليملا خIرات 1/7/1383

 BCرملا وضعلل ةيملعلا تالLؤملا

 م لLؤملا صصختلا لLؤملا Mbع لوصFGا خIرات ةحانملا ة^]Fا مسا

 لوk1بلل د^ف كلملا ةعماج

 نداعملاو
 1 مولع سوIرولاsب )قIوسp( ةيعانص ةرادا 1987

 BCرملا وضعلل ةيلمعلا تاF;u1ا

 ةk1فلا ةF;u1ا تالاجم

 2016-2021 )اk1سكا( تاينوk1كلإلل ةدحتملا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع

 2016 -2015 )اk1سكا( تاينوk1كلإلل ةدحتملا ةكرشلا يذيفنتلا س�ئرلا

 2015 -2000 نداعملل نازوفلا ةكرش يذيفنتلا س�ئرلا

 �N( 1995- 2000جارلا FCاص ةكرشل RNانصلا عاطقلا( ةيعانصلا �Nجارلا ةعومجم ماعلا ريدملا

 1995 -1991 ي�واعتلا ن0ماتلل ةيمالسالا �Nجارلا ةكرش ماعلا ريدملا

 �N 1990-1991جارلا فرصمل طيسقتلاو ةحبارملل تاعيبملا ريدم

 1990 -1987 )ن0مأتلل ةينواعتلا( ي�واعتلا ن0مأتلل ةينطولا ةكرشلا قIوس�لا ريدم دعاسم

ايأ ىرخأ ةكرش يأ وأ  )ةجردم 01غ وأ ةجردم ( ىرخأ ةمLاسم تا�رش تارادإ سلاجم �N ةيلاFGا ةIوضعلا
ً

 ا��م ةقث�نملا نا]�لا وأ ي�وناقلا ا^لsش نا� 

 لsشلا

 ةكرشلل ي�وناقلا
 نا]�لا ةIوضع

 ةIوضعلا ةعيبط

 ھتفصب(

 لثمم ،ةيص;:لا

 نع

B;رابتعا ةيصIة( 

 ةIوضعلا ةفص

 01غ ،يذيفنت(

 )لقتسم ،يذيفنت

 م ةكرشلا مسا س�ئرلا طاش\لا

 سلجم وضع ةماع ةمLاسم

 س�ئر + ةرادإ

F[ةعجارملا ةن 

B;ةيساسا تاعانص لقتسم ةيص  1 ةيديدFGا تاعانصلل ةماميلا ةكرش 



 سلجم وضع ةضباق

 ةرادإ
B;ةي01خ لقتسم ةيص  2 ةضباقلا داوجأ ةكرش 

 سلجم وضع  م .م.ذ ةمLاسم

 ةرادإ
B;ةيئاش�ا داوم ةراجت يذيفنت 01غ ةيص  3 ةيلودلا نايك ةكرش 

 سلجم وضع م .م .ذ ةمLاسم

 ءانمأ
B;ةي01خ يذيفنت 01غ ةيص  

 ةيF;01ا LMNوعلا زIزعلادبع ةسسؤم

 عمت]¦ا ةيمنتل
4 

 



 

السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

     

 الدويش   عبدالعزيز بن محمد راشد   
االسم 
 الرباع  

 

 هـ  1389/ 07/ 01  

 تاري    خ 

 الميالد 

 سعودي     
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

 1 ثانوية عامة            

         2 

            3 

    4 

    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

  مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبدهللا سعد ابومعطي للمكتبات   

  سنة في إدارة العمليات وإدارة االفراد   20خبره    

    

    

     

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

العضوية )بصفته  طبيعة  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

شركة عبدهللا سعد  بيع الجملة وتجزئه تنفيذي الشخصية  ال يوجد  مساهمة مدرجة
 ابومعطى للمكتبات  

1 

      2 

      3 

      4 

 
 
  



 

السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

االسم  عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الرشود 
 الرباع  

 تاري    خ  م 1973/ 07/ 30 

 الميالد 

 سعودي 
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

وتنجهام  ن جامعة 
 المملكة المتحدة 

 1 ماجستير  ادارة االعمال  2005              

الهندسة   1997 جامعة الملك سعود
 الميكانيكية 

 2 بكالويوس 

    3 

    4 

    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

 حتى االن -2021 الرئيس التنفيذي لشركة بلوم لالستثمار السعودي 

 2012-2010 الرئيس التنفيذي لشركة تبارك لالستثمار 

 2010-2007 الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية  

  

  

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

 1 ال يوجد      

      2 

      3 

      4 

 
 
  





 

السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

     

 الريس  عبدالعزيز بن  عمر بن محمد  -د   
االسم 
 الرباع  

 

 م  1962/ 11/ 28 

 تاري    خ 

 الميالد 

 سعودي     
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

التخص  ؤهل م ال حصول عىللتاري    خ ا اسم الجهة المانحة 
 ص 

 م هللمؤ ا

  -جامعة مانشستر  
 بريطانيا 

 1 دكتوراه     تسويق  1998 

 - جامعة اوتاوا
 كندا

إدارة    1991  
 اعمال 

 2 ماجستير   

 3 س بكالوريو    إدارة اعمال     1986 جامعة الملك سعود 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

مجاالت  
ة   الخبر

ة الف   بر

 2021 للدراسات والبحوث االستراتيجية، المركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية –نائب الرئيس 

الملك  وكيل كلية العلوم اإلدارية للشؤون االكاديمية بجامعة  
 سعود

2005-2007 

 2009 مدير جامعة دار العلوم سابقا    

مستشار في وزارة التعليم      2013-2016  

ية هيئة سوق المال-مدير عام االستراتيجية واألبحاث      2012-2013  

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

الشكل  
   
القانون 
 كةللش  

 
 عضوية اللجان 

العضوية  طبيعة  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

مساهمة 
 مدرجة

لجنة المكافآت  
 والترشيحات 

شركة عبدهللا سعد  والتجزئة بيع الجملة  مستقل  الشخصية 
 ابومعطى للمكتبات 

1 

منظمة غير  
 هادفة للربح

لجنة التسويق، ولجنة  
 معايير القبول

 2 الجامعة العربية المفتوحة  تعليم عالي عضو مجلس امناء بصفة شخصية 

عضو مجلس صندوق   شخصية  ال يوجد  مساهمة مغلقة 
 تمويلي

 3 شركة كسب المالية  مالي

      4 

 



 
السيرة الذاتية   ) 1(نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات   )أ

االسم  معطي  أبو عبدهللا سعد بن محمد 
ا   ال

ــــخ  هـ 09/02/1402  تار

الد   الم

 سعودي
ة س  الج

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت   )ب 

ــــخ ا  اسم الجهة المانحة  م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عل تار

دبلوم في شبكات الحاسب  حاسب       كلية االتصاالت 
 االلي  

1 

    2 

    3 

    4 

    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات   )ج

ة   ة الف  مجاالت الخ
  المدير العام للتسويق في شركة عبدهللا سعد أبو معطي للمكتبات 

سنة في إدارة العمليات وسالسل اإلمداد والتموين 14خبرة 
 وتطوير االعمال  

 

  

  

  

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

ل القانو   الش
 كةلل 

 
ة اللجان   عض

صفته   ة ( عة العض طب
ة، ممثل عن   الشخص

ة) ار ة اعت  شخص

ة   صفة العض
ذي، غ   (تنف

ذي، مستقل)  تنف

 
س  شاط الرئ  ال

 
كة  اسم ال

 
 م

مساهمه مدرجة   يوجد  ال شركة سعد عبدهللا أبو  بيع الجملة وتجزئة تنفيذي الشخصية       
 للمكتبات  معطي 

1 

      2 
      3 
      4 

 
 
  



 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

ي محمد بن عمير عايض المسعودي العتيب  
 الرباع   االسم 

م ١٩٦٣نوفمبر  ١٨  

 

تاري    خ 

 الميالد

 

ي سعود  
 الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية للعضو المرشح  (ب 

   م    المؤهل    التخصص     تاري    خ الحصول عل  المؤهل     المانحة اسم الجهة  

جامعة االمام محمد  

اإلسالمية بن سعود  ية اللغة  ١٩٨٩   ز اإلنجلب   ١   بكالوريوس 

ن   جامعة وسبر

أمريكا  –ميتشغان   تمويل  ١٩٩٣  

ماجستب  إدارة  

 ٢   اعمال 

أمريكا –هارفرد   إدارة اعمال  ٢٠١٣  

اإلدارة برنامج 

 ٣   المتقدمة 

ات العملية للعضو المرشح       (ج     الخبر

ة   ة    مجاالت الخبر  الفبر

    ١٩٩١  -    ٣١٩٨  بنك الرياض + الخطوط الجوية السعودية

٢٠٠٥  -  ١٩٩٤  البنك السعودي الهولندي + البنك السعودي االمريك    

كة الوطنية السعودية للنقل البحري  ٢٠١٥  - ٢٠٠٥ الشر  

كات مساهمة مدرجة    + عضوية مجالس إدارات شر
ونز ز للتسويق االلكبر كة زمي  ٢٠٢١  -  ٢٠١٦  شر  

كات مساهمة  (د    مجالس إدارات شر
كة أو أ (و غب  مدرجةأمدرجة )خرى  أالعضوية الحالية فز   أخرى أي شر

 كان شكلها القانونز
ً
   و اللجان المنبثقة منها: أيا

الشكل 

  
 القانونز

كة  عضوية اللجان  للشر

 طبيعة العضوية

  هبصفت)

ثل  مم ،الشخصية

عن شخصية 

 ( اعتبارية

 صفة العضوية 

،  غب  تنفيذي، تنفيذي)

كة  النشاط الرئيس ( مستقل  م اسم الشر

مساهمة 

 مدرجة

لجنة عضو 

إدارة 

 المخاطر

لجنة عضو 

الرياض بنك  بنوك غير تنفيذي  ممثل شخصية اعتبارية  المراجعة  ١ 

مساهمة 

  مدرجة

لجنة   رئيس 

إدارة 

 المخاطر

 عضو لجنة

الترشيحات 

مستقل    بصفة شخصية والمكافات  ز     تأمي 

كة السعودية إل  عادة الشر

ز   ٢    التأمي 

مساهمة  

غب   

  بصفة شخصية    مدرجة

عضو 

مستقل 

في لجنة  

 تجارة  المراجعة

كة المعجل للتجارة  شر

 ٣ والمقاوالت

مساهمة 

 مدرجة

تبدأ دورة  

 ١المجلس في 

م ٢٠٢٤يناير   مستقل  بصفة شخصية 

الرعاية  

 الصحية

كة الكيميائية السعودية   الشر

 ٤ القابضة 

 

  

          











 

السيرة الذاتية   (1) نموذج رقم    

 
 

 المرشح للعضو الشخصية  البيانات (أ

االسم  مشاري عبدالرحمن محمد النشمي  
 الرباع  

 ـ ه02/08/1401
 م 04/06/1981

 تاري    خ

 الميالد 

 سعودي  
 الجنسية 

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت ( ب

 م  هل لمؤ ا التخصص  ؤهل مال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة 

 1 بكالريوس  قانون  2004 جامعه الملك سعود 

 2 تير ماجس ادارة اعمال  2009  ديمية العربيةكا اال

    3 

    4 

    5 

 المرشح للعضو العملية الخبرات  (ج

ة ة الف  مجاالت الخبر  بر

   2005 -2004 وعة القسي العالمية ممدير الشؤون القانونية في مج 

 2021  - 2005 ام ادارة االستشارات االستراتيجية في شركة علم مدير ع

 الى االن   2021 الرئيس التنفيذي لشركة ترقيم لتقنية المعلومات

  

  

شكلها  كان أيا   أخرى  شركة أي أو  مدرجة( أو غير أخرى )مدرجة مساهمة شركات إدارات مجالس  في الحالية العضوية د(      

 منها:  المنبثقة اللجان أو  القانوني

   
الشكل القانون 

 كة للش  
 

 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة   اسم الش 

 
 م 

مساهمة  ركة ش
 مغلقة

 1 كة ترقيمشر نية معلوماتتق تنفيذي  شخصية جميع اللجان 

شركة مساهمة 
 عامة

ابو معطي  سعد شركة عبدهللا  قرطاسية  مستقل  الشخصية ال يوجد 
 للمكتبات 

2 

      3 

      4 
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السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

االسم  يوسف بن محمد بن ناصر القفاري      
 الرباع  

 تاري    خ  هـ  01/07/1391   

 الميالد 

 سعودي     
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

 1 شهادة ثانوية عامة     

    2 

    3 

    4 

    5 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

 2020-2018 رئيس شركة مهارة للموارد البشرية   

 2018-2017 معطي للمكتبات أبو عضو المنتدب لشركة عبدهللا سعد   

 2016-2013 الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم    

2006-2009 

  

  

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

العضوية )بصفته  طبيعة  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

  سعدشركة عبدهللا  بيع الجملة وتجزئة غير تنفيذي  شخصية       ال يوجد  مساهمة مدرجة  

 للمكتبات  معطي أبو 

1 

      2 

      3 

      4 

 
 
  




