
 

   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  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

االسم  أحمد إبراهيم محمود العجلة  

 الرباعي

 تاريخ 62/4/6592

 الميالد

 فلسطيني
 الجنسية

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت (ب

 م هللمؤا التخصص ؤهلمال ىحصول عللتاريخ ا اسم الجهة المانحة

 1 جامعة الزقازيق  9191 محاسبة بكالوريوس تجارة 

    2 

    3 

    4 

    5 

 المرشح للعضو العملية الخبرات (ج

 ترةالف مجاالت الخبرة

 الان - 8002 مدير إدارة المراجعة الداخلية –شركة أسمنت الجوف 

 8002-8009 مدير إدارة المراجعة الداخلية –شركة األعمال التطويرية 

 8009-8002 مدير مراجعة –ومراجعون قانونيون  مكتب الرويس محاسبون

8002-8002 مدير مراجعة –محاسبون ومراجعون قانونيون  -مكتب البسام    

8002-9128  مشرف مراجعة -محاسبون ومراجعون قانونيون-مكتب الراشد   

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 القانوني 

 كةللشر
 

 عضوية اللجان

 بصفته)طبيعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 

 (شخصية اعتبارية

 صفة العضوية
تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل

 
 النشاط الرئيس

 
 اسم الشركة

 
 م

 أبو سعد عبدهللا شركة مكتبات مستقل مساهمة مدرجة   لجنة المراجعة شخصية
 للمكتبات معطي

1 

 خدمات مالية مستقل مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية
 2 شركة كسب  المالية

 خدمات مالية مستقل مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية
 3 شركة وثيق للخدمات المالية

 4    مساهمة مدرجة لجنة المراجعة شخصية

 
 
  


