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البيا�ت الشخصية للعضو املرشح -1  
 اسم  الربعي أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان 

 اجلنسية سعودي  تريخ امليالد م17/11/1963 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح -2

 م املؤهل التخصص تريخ احلصول على املؤهل ام  اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس الهندسة الميكانيكية م1988 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 2 دبلوم عالي التصميم واإلنتاج واإلدارة م1990 جامعة كامبريدج بريطانيا
 3 برنامج التصنيع العالمي برنامج التصنيع العالمي م1998 معهد انسياد بفرنسا

    4 
    5 

املرشحاخلربات العملية للعضو  -3  
 الفرتة جماست اخلربة

 م2013م حتى 1988من  الفني سمالعمل في صندوق التنمية الصناعي السعودي بداية كمحلل فني والتدرج الوظيفي بالقسم والعمل كمستشار فني ورئيس فريق حتى مدير للق

اإلستشارية والفنية والتسويقية لعمالء الصندوق والمشاركة بالعديد من اللجان اإلشراف على إدارة دراسات واستشارات المشاريع والتي تقوم بتقديم الخدمات 
 الصناعية والفنية

 م2017م حتى يوليو 2013من 

 م حتى اآلن2017من  الرئيس التنفيذي للشركة العربية لألنابيب

  

شركة أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة  العضوية احلالية يف جملس إدارات شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي -4
 منها:

الشكل القانوين 
 للشركة

(بصفته العضوية طبيعة  عضوية اللجان
الشخصية ، ممثل عن 
 شخصية اعتبارية)

صفة العضوية 
(تنفيذي ، غري 
 تنفيذي ، مستقل)

 م ام  الشركة النشاط الرئيس

 –لجنة المراجعة  مساهمة عامة
 لجنة االستثمار

 1 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية المواد األساسية مستقل بصفته الشخصية
 2 الشركة العربية لألنابيب المواد األساسية تنفيذي بصفته الشخصية اللجنة التنفيذية مساهمة عامة

      3 
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البياانت الشخصية للعضو املرشح  -1  
االسم  منصور بن عبدالعزيز الصغير  

 اجلنسية  سعودي  اتريخ امليالد  هـ18/07/1389  الرابعي 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح -2

 م املؤهل التخصص  اتريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير  إدارة أعمال 2010 لندن لألعمال كلية 

 2 بكالوريوس  محاسبة 1993 جامعة الملك عبدالعزيز
اخلربات العملية للعضو املرشح -3  

 الفرتة جماالت اخلربة 
 حتى االن-2018 الرياض -الرئيس التنفيذي بنك البحرين الوطني 

 2018-2017 بنك ساب   -رئيس إدارة تطوير األعمال 

 2017-2013 بنك ساب  - الرئيس اإلقليمي للخدمات المصرفية للشركات ) المنطقة الوسطى( 

 2013-2006 البنك األهلي التجاري -رئيس وحدة للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الغربية(  

 2006-2005 البنك السعودي الفرنسي  -رئيس وحدة للخدمات المصرفية للشركات ) المنطقة الغربية(  

 2005-2003 سامبا  - مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الغربية( 

 2003 البنك السعودي لالستثمار  - مدير أول لعالقات العمالء للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الغربية( 

 2001-2000 البنك السعودي الهولندي الغربية(مدير أول لعالقات العمالء للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة 

 2000-1997 الهولندي البنك السعودي  -عالقات العمالء للخدمات المصرفية للشركات )المنطقة الغربية(  لمدير 

 1997-1994 البنك السعودي الهولندي  -مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة )المنطقة الغربية( 

العضوية احلالية يف جملس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أايً كان شكلها القانوين أو اللجان  -4
 املنبثقة منها: 

الشكل القانوين  
 للشركة

)بصفته  العضوية طبيعة  عضوية اللجان 
الشخصية ، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي ، غري  
 تنفيذي ، مستقل( 

النشاط  
 الرئيس

 م اسم الشركة 

 مساهمة مدرجة 
 - لجنة االستثمار
 لجنة المراجعة

صندوق االستثمارات 
 العامة

 1 ركة أسمنت المنطقة الجنوبيةش المواد األساسية  غير تنفيذي 

 مستقل  لجنة المراجعة   مساهمة مدرجة 
السلع االستهالكية  

 االساسية 
 2 لألسماكالشركة السعودية 

 مساهمة مدرجة 
  – لجنة االستثمار

 التنفيذيةة اللجن
 3 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني التأمين مستقل 
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البياانت الشخصية للعضو املرشح  -1  
 االسم الرابعي  جاسر بن عبدهللا بن صالح الجاسر 

 اجلنسية  سعودي اتريخ امليالد  10/06/1982
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح -2

 م املؤهل التخصص  اتريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس  بحوث عمليات  2005-2004 الملك سعود جامعة 

 2 ماجستير  علوم اكتوارية  2009 أمريكا –جامعة نبراسكا 
    3 

اخلربات العملية للعضو املرشح -3  
 الفرتة جماالت اخلربة 

العمل كمدير إلدارة التخطيط والدراسات واألبحاث ثم مديراً للتميز المؤسسي بالمؤسسة العامة  
والدراسات  حيث يتم اإلشراف على كل من إدارة االستراتيجية والجودة  للتأمينات االجتماعية

 وكذلك إدارة االتصال المؤسسي، باإلضافة إلى مكتب إدارة المشاريع االستراتيجية. واألبحاث 
حيث تشمل األعمال اعداد ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والتشغيلية، باإلضافة إلى  

كما مثل المؤسسة الدراسات والتقارير المتنوعة بما في اإلكتوراية والمالية وكذلك اإلحصائية.  
في العديد من اللجان الوزارية وفرق العمل على مستويات مختلفة وفي مجالت متنوعة شملت  

، وتطوير أنظمة  لالدخارت )استراتيجية الحماية االجتماعية، االستراتيجية الوطنية موضوعا
 التقاعد، وغيرها( 

 حتى اآلن -2016

  

العضوية احلالية يف جملس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة   -4
 منها: 

الشكل القانوين  
 للشركة

)بصفته  العضوية طبيعة  عضوية اللجان 
الشخصية ، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي ، غري  
 تنفيذي ، مستقل( 

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 مساهمة مدرجة 
الترشيحات  
والمكافآت،  

 المخاطر 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية

 التعاونية للتأمين  التأمين غير تنفيذي 
1 

 مساهمة مدرجة 
 ،االستثمار

المكافآت 
 والترشيحات 

ممثل عن شخصية  
 اعتبارية

 األسمنت مستقل
شركة اسمنت المنطقة  

 الجنوبية 

2 

      3 
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البياانت الشخصية للعضو املرشح  -1  
 االسم الرابعي  عبدالحميد بن صالح الخليفة 
 اجلنسية  سعودي اتريخ امليالد  هـ01/07/1385

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح -2
 م املؤهل التخصص  اتريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املاحنة

 1 بكالوريوس  اقتصاد  1989 اإلمام محمد بن سعودجامعة 
 2 ماجستير  اقتصاد  1995 داالس جامعة سثرن ميثوديست

 3 دكتوراه اقتصاد  1999 جامعة ميامي فلوريدا 
اخلربات العملية للعضو املرشح -3  

 الفرتة جماالت اخلربة 
 عاما 18 عمل متدرجا في مناصب حكومية ودولية 

 2006 – 2002 البنك الدولي –مستشار للمدير التنفيذي  

 2010 – 2006 البنك الدولي –مدير تنفيذي مناوب 

 2014 – 2010 مستشار في صندوق االستثمارات العامة 

 2018-2014 صندوق االستثمارات العامة –نائب األمين العام 

 الحاضر الوقت  -2018 مدير عام صندوق األوبك للتنمية الدولية 

العضوية احلالية يف جملس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة   -4
 منها: 

الشكل القانوين  
 للشركة

)بصفته  العضوية طبيعة  عضوية اللجان 
الشخصية ، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي ، غري  
 تنفيذي ، مستقل( 

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

من خارج  بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  مساهمة مدرجة 
 المجلس 

المواد 
 األساسية

 1 اسمنت المنطقة الجنوبية 

عضو مجلس   مساهمة مقفلة 
 ادارة

ممثل لشخصية  
 اعتبارية

الشركة الوطنية لخدمات   الطاقة  غير تنفيذي 
 الطاقة كفاءة 

2 

      3 
      4 

      5 
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البياانت الشخصية للعضو املرشح  -1  
 االسم الرابعي  أديب بن محمد أبا نمي 

اتريخ   هـ12/02/1390
 امليالد 

 اجلنسية  سعودي
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح -2

 م املؤهل التخصص  اتريخ احلصول على املؤهل  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس  المحاسبة 1992 سعود جامعة الملك 

 2 ماجستير  المحاسبة المهنية  1998 جامعة ميامي 
اخلربات العملية للعضو املرشح -3  

 الفرتة جماالت اخلربة 
 ن اآلحتى  – 2010/ 1 ون أبا نمي محاسبون ومراجعون قانوني

 12/2009  – 2008/ 7 هيئة السوق المالية  - مستشار ثاني 

 2008/ 6  – 2005/ 3 السوق المالية هيئة  – رئيسي افصاح مستمر أخصائي 

 2004/ 6  – 1999/ 8 الصندوق السعودي للتنمية  - سعودي الصادرات البرنامج  – محلل مالي 

 1999/ 7  – 1992/ 2 الصندوق السعودي للتنمية -حسابات محلل   –باحث 

العضوية احلالية يف جملس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة   -4
 منها: 

الشكل القانوين  
 للشركة

 عضوية اللجان 
العضوية  طبيعة 

  )بصفته الشخصية ، 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي ، غري  
 تنفيذي ، مستقل( 

النشاط  
 م اسم الشركة  الرئيس

 بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  عامة مساهمة 
من خارج  

 مستقل  - المجلس

 العقار
 1 السعودية  الشركة العقارية

 بصفته الشخصية  المراجعة لجنة  عامة مساهمة 
من خارج  

 مستقل  - المجلس
 النقل

 2 بدجت شركة 

صندوق  
استثماري عقاري  

 مقفل  ل ومتدا

 مستقل  بصفته الشخصية  عضو مجلس إدارة 
 العقار

 3 صندوق المعذر ريت 

 بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  عامة مساهمة 
من خارج  

 مستقل  - المجلس

 صناعي 
 4 شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 عامة مساهمة 
ورئيس   عضو مجلس إدارة

 لجنة المراجعة 
 مستقل  بصفته الشخصية 

 زراعي 
 5 شركة جازان للتنمية 

 عامة مساهمة 
عضو مجلس إدارة ورئيس  

 لجنة المراجعة 
 مستقل  بصفته الشخصية 

 بنكي 
 بنك البالد 

6 

 بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  عامة مساهمة 
من خارج  

 مستقل  - المجلس

 أسمنت 
 شركة اسمنت الجنوب 

7 

 بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  عامة مساهمة 
من خارج  

 مستقل  - المجلس

 8 شركة جبل عمر  عقار
 


