
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1مرفق البند رقم )

 

شحني إلدارة من بني املرالتصويت على انتخاب أعضاء جملس ا

م وملدة 2019 -10-27ًا من تاريخ للدورة اجلديدة اليت تبدأ اعتبار

 م. 2022-10-26ثالث سنوات ميالدية تنتهي يف 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر فيصل بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي  :يالدتاريخ امل هـ09/12/1402

 املؤهالت العلمية للعضو املرشحب( 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 دكتوراه الية امل م2009 جامعة ويلز 

 2 ماجستري  املالية  م2005 جامعة ويلز 

 م 2004 نيا كاليفورجامعة 
، العقار، اإلدارة املالية

 والقانون
 3 بكالوريوس

 العملية للعضو املرشحج( اخلربات 

 الفرتة جماالت اخلربة

 ارخيهحتى ت –م 2015 لي مستشار ما –مكتب تشاور لالستشارات املالية 

 م 2015 –م 2012 املدير مالي  –شركة ثروات القابضة 

 م 2012 –م 2009 ستثمار واإلدارة املالية إدارة اال – والراجحي املالية مصرف الراجحي

لقانوني أو و غري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها ااحلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أد( العضوية 

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر حممد عبدالرمحن حممد الربجس 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي 02/12/1395

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع حنةاسم اجلهة املا

 1  رة اعمالبكالوريوس إدا تسويق  2011 دالعزيزجامعة امللك عب

 2  إلجنليزيةشهادة اللغة ا اجنليزيةلغة  1998 ن لند –ج ديجامعة كامرب

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 12/1997-10/1995 الشركة الوطنية لصناعة األثاث –ممثل مبيعات 

 12/2014-09/1998 لتأمني الشركة التعاونية ل –مسؤول عالقات العمالء 

 02/2007-04/2002 عقار جمموعة وتد لتنمية وتطوير ال –نائب مدير فرع 

  12/2014-03/2003 مؤسسة اجماد سارة للمقاوالت –املدير العام 

 ةحتى تارخي -01/2014 شركة ازها التجارية احملدودة  –املدير العام 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
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 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 اعي:االسم الرب منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

 :ــيةــــــــاجلنســـــ سعودي :دتاريخ امليال 01/07/1380

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص ملؤهلتاريخ احلصول على ا اسم اجلهة املاحنة

 1 مةأنظ بكالوريوس قانون 1984 جامعة امللك سعود

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

ــعودي املت د يفمدير فرع  م ويف عام 1988فرباير  8لبنك يف فروع ا أكرب فرع مدير هويج له باعتباروالرت ،الرياض ،البنك الســــ

 م كان تعيينه قائد فريق األئتمان للشركات يف البنك1989
1985-1990 

، م1994يف عام مني عام للبنك ، أثم مدير عام للشــؤون النانونية ،انية يف البنك الســعودي الربينانيمســؤول األتصــاالت األئتم 

ضم البنك والشركات يلتزام العاملي الذي االضابط صبح م وأ2000يف عام  اء البنكمجيع احنيف بنية االلتزام له إنشاء أوكلت 

همة هامة وهي  دور ماىل ذيها، ويضاف يى تنفمت تعيينة لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف عل ،م2010التابعة له يف عام 

ــؤول  ــاالت املسـ ــية عن االتصـ ــعودي الربيناني وهي م مية واإليمع اجلهات التنظالرئيسـ ــرافية للبنك السـ ــة النند العربي  شـ ــسـ ؤسـ

 .السعودي وهئية سوق املال

 م1990-2014

 م1/1/2015 العربية السعودية HSBCرئيس جملس إدارة 

 للجان املنبثنة منها:اأي شركة أيًا كان شكلها النانوني أو  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو
 

نوني الشكل النا

 للشركة
 انعضوية اللج

وية طبيعة العض

خصية، )بصفته الش

صية ممثل عن شخ

 اعتبارية(

ة صفة العضوي

ري )تنفيذي، غ

 تنل(تنفيذي، مس

 م اسم الشركة ئيسالنشاط الر

 مةمساه شركة

 مدرجة

 ،دارةا جملس عضو

 ةاللجن عضو

 عضو التنفيذية،

 شي اتالرت جلنة

 تافآواملك

 تأمني مستنل ةشخصي ةبصف
ــ الشـــــــركة   ةعادإل ديعوالســـــ

 ة()إعاد اونيالتع التأمني
1 

 مةمساه شركة

 مدرجة

 ،دارةإ جملس عضو

 ةاللجن عضو

 عضو التنفيذية،

 اطراملخ جلنة

 مستنل ةشخصي ةبصف
 رضيةاخلدمات األ

 للمنارات

ــعودية  ــركة السـ  للخدمات الشـ

 األرضية 
2 

 مةمساه شركة

 مدرجة

 ،دارةإ جملس عضو

 جلنة عضو

 الرتشي ات

 رئيسو واملكافآت

 اجعةاملر جلنة

 إلكرتونيات مستنل ةشخصي ةبصف
ــدة    ــة املت ـــ ــركـــ الشـــــــــــــــــــــــ

 لإلكرتونيات
3 

 مةمساه شركة

 مدرجة

 ،دارةإ جملس عضو

 ةاللجن عضو

 التنفيذية

 4 تنوير شركة جبل عمر لل عناريالتنوير ال مستنل ةشخصي ةبصف

 مةمساه شركة

 منفلة

 جملس رئيس

 ةجلن ضوع اإلدارة،

بنك ممثل عن ال

 يربينانالسعودي ال
 مالي غري تنفيذي

 العربية HSBCشــــــــــــــــــــركة 

 السعودية  
5 
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نوني الشكل النا

 للشركة
 انعضوية اللج

وية طبيعة العض

خصية، )بصفته الش

صية ممثل عن شخ

 اعتبارية(

ة صفة العضوي

ري )تنفيذي، غ

 تنل(تنفيذي، مس

 م اسم الشركة ئيسالنشاط الر

 ةجلن ضوع املخاطر،

 الرتشي ات

 والتعيينات

 مةمساه شركة

 منفلة

 إلدارةا جملس عضو

 ةجلن ورئيس

 الرتشي ات

 واملكافآت

 6 ملية شركة أمالك العا متويل مستنل ةشخصي ةبصف

 مةمساه شركة

 منفلة

 لتدقيقا جلنة عضو

 واملراجعة
 أمسنت مستنل ةشخصي ةبصف

ــركة  ألبيض  ااألمسنت شـــــــــــــ

 السعودي
7 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر  شبكشي حسنيحسني علي 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي هـ6/1/1384

 املرشحب( املؤهالت العلمية للعضو 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع حنةاسم اجلهة املا

 1 دابآبكالوريوس  رةعلوم ساسية وإدا م1985 جامعة  تلسا

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 خيهحتى تار -1986 كيالتتو ،أعمال كهربائية ،مقاوالت ،جتارة عامة

 م1986-1983 يات املتدةة امأمريكيه(الوال –وشركاه مورقن استانلي حملل بيانات )

 م1983-1977  مبيعات منةوب، عامة عالقات منسق ،التسويقية احلمالت إدارة ،يةاملال اإلدارة

لقانوني أو اري مةرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مةرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

ولية ئذات مس

 حمةودة

عضو جملس 

 إدارة
 يغري تنفيذ الشخصية

 أعمالومقاوالت 

كهربائية 

 وتوكيالت

 تنميةشركة شبكشي لل

 والتجارة 
1 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر صاحل اليامي بن حسن بن صاحل 

 :ــــيةـــــــاجلنســــ سعودي  :الدتاريخ املي هـ08/06/1401

 العلمية للعضو املرشحب( املؤهالت 

 م املؤهل التخصص املؤهل تاريخ احلصول على ةاسم اجلهة املاحن

 كلية األمري -جامعة الفيصل

 سلطان
 1 ماجستري إدارة اعمال 2010-2012

 2 بكالوريوس علوم سياسة م2006-2001 جامعة الكويت 

 3 دبلوم  نظم املعلومات 2004 ت الكوي –ون نيوهورايزمعهد 

 4  رش العملحضور العديد من و هئية سوق املال  2019-2011 هئية سوق املال 

 5 رش العملحضور العديد من و تداول  2019-2011 تداول 

 6 أشهر 6دورة  لغة اجنليزية 2015  رتورابغمركز تدريب شركة ب

KING SCHOOL – 

OXFORD  
 7 دورة صيفية  أوكسفوردة لغة اجنليزية مدين 2002

 اخلربات العملية للعضو املرشحج( 

 الفرتة جماالت اخلربة

 ناآلحتى  -2014 كبري ممثلي شركة برتورابغ لشؤون املساهمني واملستثمرين 

 2014-2013 ملساهمني واملستثمرين وشؤون اواالمتثال ممثل شركة برتورابغ للحوكمة 

 م2014-2011 شركة برتورابغ لشؤون املساهمني واملستثمرين ممثل 

 حتى اآلن -2016 وزارة التجارة واإلسثمار  لدىضابط إتصال مفوض 

 حتى اآلن -2011 ضابط إتصال مفوض لدى هئية سوق املال 

 حتى اآلن -2011 تداول  –ضابط إتصال مفوض لدى السوق املالية السعودية 

 ناآل حتى -IFSAH 2011 – يةالسعود املالية السوق لدى مفوض إتصال ضابط

 حتى اآلن -2014 إيداع  –ية شركة مركز إيداع األوراق املال لدى ضمفو إتصال ضابط

 حتى اآلن -MEIRA  2017عضو مجعية عالقات املستثمرين يف الشرق األوسط 

لقانوني أو اللجان ارجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مد

 املنبثقة منها:

نوني الشكل القا

 للشركة
 جانعضوية الل

وية طبيعة العض

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

همة مسا شركة

 سعودية 
 مستقل صيةبصفيت الشخ شيحاتجلنة الرت

واد تسويق املوإنتاج 

 الغذائية

اعات شركة وفرة للصن

 والتنمية 
1 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر اهلويش سليمان إبراهيم عبداهلل

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي  :الدتاريخ املي هـ07/06/1382

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع اسم اجلهة املاحنة

 1 بكالوريوس اقتصاد م1985 زجامعة امللك عبدالعزي

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 يف لشــرتات وجلان اتإدار جمالس عضــويات حاليًا يشــ ل مات الشــرتات من عدد يف القيادية املناصــ  من العديد

 (والنقل ستثمارواال والتمويل واملصارف البنوك) خمتلفة قطاعات

 م2019 –م 1985

للجان املنبثقة جة( أو أي شرتة أيًا تان شكلها القانوني أو ا  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شرتات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مدر   

 منها:

نوني الشكل القا

 للشرتة
 نعضوية اللجا

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ضوية صفة الع

 ، غري)تنفيذي

 تنفيذي،

 مستقل(

 م اسم الشرتة لرئيسالنشاط ا

 ةلتنفيذيا اللجنة عضو درجةم مساهمة
صية ممثل عن شخ

 اعتبارية
 1 نإخوا حلواني شرتة ذائيةغ صناعات يذيتنف غري

 2 لعقاريا للتمويل يةالعامل أمالك شرتة لعقاريا التمويل يذيتنف غري صيةبصفته الشخ يذيةالتنف ةاللجن رئيس جةمدر ريغ مساهمة

 جةمدر ريغ مساهمة

 يذيةالتنف ةاللجن رئيس

 لرتشيحاتا جلنة وعضو

 واملكافآت

صية ممثل عن شخ

 اعتبارية
 يذيتنف غري

 ألجهزةا صناعة

 املنزلية

 نيةواإللكرتو

 3 سىالعي صناعات شرتة

 4 ديةاحلدي صناعاتلل االتفاق شرتة ديديةح صناعات مستقل صيةبصفته الشخ - جةمدر ريغ مساهمة

 5 لتابيتا سدتو شرتة استثمار مستقل صيةبصفته الشخ - جةمدر ريغ مساهمة

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر رعد ناصر سعد القحطاني 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي  :يالدتاريخ امل م 14/07/1977

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 بكالوريوس  هندسة كهربائية  م2000  دجامعة امللك سعو

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

  2003-2000 احلرس الوطين  مهندس تصميم شبكات يف شركة جي بي تي ماركوني اتصاالت

 2006-2003 مهندس تشغيل يف شركة االتصاالت السعودية 

 م 2007-2006 كبري مشريف ختطيط شبكات يف شركة االتصاالت السعودية 

 2009-2007 ت السعودية مدير اإلجراءات والتحكم يف التخطيط يف شركة االتصاال

 2010-2009 االت السعودية مدير ختطيط االعمال والشؤون التنظيمية يف شركة االتص

 2018-2010 تصاالت السعودية مدير ختطيط االعمال وخبري ختطيط الشبكات يف شركة اال

  حتى اآلن 2018 ي يف شركة األتصاالت السعودية مدير ختطيط تنفيذ شبكة اجلوال لإلقليم األوسط والشرق

لقانوني أو و غري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها اضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أد( الع

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 1 ال يوجد     

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر مساح محد علي السبيعي 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودية  :يالدتاريخ امل م16/05/1984

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 ماجستري  إدارة اعمال   2016 جامعة الفيصل 

 2 بكالوريوس  لدولية إدارة األعمال ا 2014 العزيز جامعة امللك عبد

 3 دبلوم  اآللي احلاسب   2006 عامة معهد اإلدارة ال

 للعضو املرشحج( اخلربات العملية 

 الفرتة جماالت اخلربة

  ناآلحتى  -2018 مدير  حوكمة الشركات 

 2018-2016 املشرف العام على مركز حوكمة الشركات 

 2012-2011 تطوير مشاريع 

 2010-2007 تطوير مشاريع 

كلها القانوني أو أيًا كان ش ري مدرجة( أو أي شركةد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 رجةمساهمة مد

كمة جلنة احلو

 امتزواالل

 واملخاطر

 مستقل ةبصفة شخصي

السلع 

ية االستهالك

نتاج إاألساسية 

 األغذية

تنمية شركة تبوك لل

 تادكو  –الزراعية 
1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 عي:االسم الربا عمر عبداهلل علي جفري 

 :يةـــــــــاجلنســــــ سعودي  :يالدتاريخ امل م  22/01/1958

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 اسم اجلهة املاحنة
 ول علىتاريخ احلص

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 1 دكتوراه  التسويق  م1989  امريكا –جامعة االباما 

 2 ماجستري  لعمااألإدارة  م1982 ادن لبرتول واملعجامعة امللك فهد ل

 3 بكالوريوس  إدارة صناعية  م1980 ملعادن وا رتوللبلجامعة امللك فهد 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

ــ ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ــوي   ،الطالب ؤونوكيل عميد شــ ــم التســ ــاعد بوســ ــتاا مســ ق كلية اإلدارة أســ

 الصناعية 
1995-1990  

ــعودية ــاري املدير العام  اخلطوط السـ ــتشـ ــؤون اإل  –: كبري مسـ ــاعد املدير العام التنفيلي للشـ  –دارية واألنظمة مسـ

ــاعد املدير العام  ــرتكة التنفيلي مسـ ــاعد املدير العام لتونية املعلومات  –للخدمات املشـ ــاعد املدير العام  –مسـ مسـ

 ويقمساعد املدير العام لتخطيط التس –للتدريب والتنمية 

1996-2019 

ها الوانوني أو مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلإدارات شركات مساهمة أخرى )د( العضوية احلالية يف جمالس 

 اللجان املنبثوة منها:

الشكل 

 الوانوني

 للشركة

 لجانعضوية ال

عضوية طبيعة ال

)بصفته 

 الشخصية،

ممثل عن 

شخصية 

 (اعتبارية

وية صفة العض

غري  )تنفيلي،

تنفيلي، 

 مستول(

 م شركةاسم ال لرئيسالنشاط ا

 شركة  غري

 مدرجة
 لسرئيس اجمل

شخصية 

 اعتبارية
 ليغري تنفي

ية حلول تون

 تاملعلوما
 1 ة ة عامليشرك –سيتا 

 اهمةمسشركة 

 مدرجة

ية لتنفيلاللجنة ا

ة راجعجلنة املو

 خاطرجلنة املو

 بصفته 

 شخصيةال
 ليغري تنفي

اخلدمات 

 األرضية

دية الشركة السعو

 ضية للخدمات األر
2 

 شركة غري

 مدرجة
 

شخصية 

 اعتبارية
 ويالنول اجل تنفيلي

ة اخلطوط اجلوي

 اليمنية
3 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر عبداهلل بن سليمان بن حممد اجلريش 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي  :يالدتاريخ امل هـ 01/07/1408

 العلمية للعضو املرشح ب( املؤهالت

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 دكتوراه   األنظمة هـ 1439 نة ية باملدياجلامعة األسالم

 2 ماجستري   القانون التجاري هـ 1435 م جامعة دار العلو

 3 بكالوريوس   أنظمة هـ1430 د جامعة امللك سعو

 4 دبلوم   اجنليزي م2012 فرز جامعة تومسون ري

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 هـ1437 حمامي 

 هـ1437 تدريس متعاون يف جامعة اجملمعة هيئة عضو 

 هـ1433-1430 مستشار قانوني يف هئية تطوير املدينة املنورة 

 هـ1439 مؤلف كتاب تداول األسهم يف السوق املالية 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

 شخصية عن

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر خالد ناصر راشد الفضيلي 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي  :يالدتاريخ امل هـ 11/10/1400

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع حنةاسم اجلهة املا

 1 مة الثانوية العا علمي  هـ6/9/1417 وزارة املعارف 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 هـ10/1/1427 استثمارية مت إنشاء عمائر جتارية 

 هـ10/11/1430 مت إنشاء فلل سكنية ومت تسويقها 

 هـ1/1/1437 مت إنشاء فندق وتشغيلة 

 هـ5/1/1440 مت إنشاء مدارس أهلية وسيتم افتتاحها 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 املنبثقة منها:اللجان 

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 اعي:االسم الرب مريع سعد مريع هباش د. 

 :ـــيةـــــــاجلنســـــ سعودي :دتاريخ امليال هـ 06/02/1401

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 اسم اجلهة املاحنة
على  تاريخ احلصول

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 1 دكتوراه  حماسبة مالية  2010 يا بريطان –جامعة درم 

 2 ماجستري  حماسبة ومتويل  2007 ريطانيا ب –برمنغهامجامعة 

 3 بكالوريوس  حماسبة  2003 جامعة امللك خالد 

 CPA 4الزمالة احملاسبية  حماسبة  2006 سبني السعودين اهلئية السعودية للمحا

 CME 5خبري أسواق مالية  متويل  2012 هيئة  السوق املالية 

 6  ليالدو لتحكيما يف يعال دبلوم اري جتوحتكيم قانون  2011 الغرفة التجارية 

 7 ل األعما يادةردبلوم عالي يف  ريادة األعمال  2013 ريكا أم – انتشقمجامعة 

 8 رة معتمدشهادة عضو جملس إدا حوكمة وشركات  2017 دبي –مؤسسة التمويل الدولي 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 اىل اآلن -2018 الشركات مدير مركز حوكمة 

 اىل اآلن -2016 للتأمني ة سالمة عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة املخاطر بشرك

 اىل اآلن -2018  الزراعية بوكت  بشركة افآتواملك والرتشيحات احلوكمة جلنة عضو

 اىل اآلن -2010 دوام جزئي  –حماسب قانوني 

 ناىل اآل - 2010 مستشار مالي واداري للعديد من اجلهات احلكومية واخلاصة 

 اىل اآلن 2004 جامعة امللك خالد  –كلية االعمال  –عضو هيئة تدريس بقسم احملاسبة 

 اىل اآلن 2003 ملخاطر واعداد اللوائح واألدلةواواالستثمار سنة خربة يف اإلدارة واملالية  15

لجان املنبثقة رجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها القانوني أو الاحلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مدد( العضوية 

 منها:

نوني الشكل القا

 للشركة
 انعضوية اللج

وية طبيعة العض

خصية، )بصفته الش

صية ممثل عن شخ

 اعتبارية(

ة صفة العضوي

ري )تنفيذي، غ

 تقل(تنفيذي، مس

 م اسم الشركة ئيسالنشاط الر

 مساهمة

 ،دارةعضو جملس إ

رئيس جلنة 

عضو  ،املراجعة

 طرجلنة املخا

 1 سالمة للتامني  التامني مستقل الشخصية

 مساهمة

عضو جلنة 

املكافآت 

، والرتشيحات

رئيس جلنة 

 احلوكمة

 2 تبوك الزراعية  الزراعة مستقل الشخصية

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر صاحل عبداهلل عبدالعزيز الشثري 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي هـ 1382

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع حنةاسم اجلهة املا

 1 بكالوريوس  علوم إدارية  هـ1405  ودجامعة امللك سع

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 هـ1405 اإلدارة القانونية  –معهد اإلدارة العامة 

 هـ1412-هـ 1407 اإلداري لإلصالح العليا اللجنة

 هـ1422-هـ 1412 املؤسسة مدير  –مؤسسة الشثري للسيارات 

 هـ 1425-هـ 1422 ة (شركة احلمراني للتجارة واالستثمار ) نائب رئيس الشرك

 هـ1439-هـ 1426 املشرف على اعمال جمموعة اعمال الشثري للتجارة 

كلها القانوني أو رى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شمساهمة أخد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات 

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
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 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 ي:االسم الرباع عبد العزيز حممد عبده عبد اهلل مياني

 ة:ــــــــياجلنســـــــ سعودي د:تاريخ امليال م19/07/1393

 العلمية للعضو املرشحب( املؤهالت 

 م املؤهل التخصص ملؤهلتاريخ احلصول على ا ةاسم اجلهة املاحن

 1 بكالوريوس 1995 هلندسة الصناعيةا لعزيزجامعة امللك عبدا

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 1998 - 1995 التجاري القطاع

 2002 - 1998 الصناعي االستثمار

 2010 - 2003 صناعي/  زراعي استثمار

 األن حتى - 2006 اإلعالم قطاع

 ناآل حتى  - 2005 األعمال قطاع

 ناآل حتى  - 2017 العقاري االستثمار

 ملنبثقة منها:اركة أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي ش
 

الشكل 

ي القانون

 للشركة

 نعضوية اللجا

ه ة )بصفتطبيعة العضوي

ل عن الشخصية، ممث

 ية(شخصية اعتبار

 ضويةصفة الع

 ، غري)تنفيذي

 تنفيذي،

 مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مدرجة
حات جلنة الرتشي

 واملكافآت
 1 نإخواحلواني  ئيةالصناعات الغذا يذيغري تنف بصفه شخصية

 يذيغري تنف عتباريةاعن شخصية   جةغري مدر

ــول إدارة ــتثم ،االصــ ار واالســ

ــرف  ــر/املصـــــــــــــ ية املباشـــــــــــــ

 دمات احلفظاالستثمارية وخ

 2 بيتالشركة إتقان كا

 يذيغري تنف عتباريةعن شخصية اال مارجلنه االستث جةغري مدر

ة واإلدارء أنشـــــــــــــطه يف البنا

 يف االســــــــــــتثمارو والعمليات

ية عية واخلدماملشاريع الصنا   

 .والزراعية

 3 وديةشركة فرص السع

 وليةذات مسئ

 حمدودة
 يذيغري تنف ةبصفته الشخصي 

اضــــــــــــي بيع وشــــــــــــراء االر 

البيع ب اســتثمارهاووالعقارات 

امــة املقــاوالت عــ و ،واإلجيــار

 واالنشاءات

لعربية شركة الشارة ا

 للعقارات
4 

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 
 يذيغري تنف ةبصفته الشخصي

املواد التجزئة بجتاره اجلملة و

 اياويات واهلدالغذائية واحلل

ى شركة جود احلل

 ودةللتجارة احملد
5 

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 

 يذيغري تنف عتباريةاعن شخصية 

ــة و ــارة اجلملــ ــةجتــ  ،التجزئــ

لدا  بائ وتوزيع املو ية  ت الكهر

ــيانتها واالع    مال  وصـــــــــــــــــــــــ

 الكهربائية

نية شركة دلة للتق

 ودةلة احملدوالطاقة البدي
6 

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 

 يذيغري تنف عتباريةاعن شخصية 

ــة و  ــاره اجلملـــ ــة جتـــ التجزئـــ

ــة املن لألجهزة  التواآلزليــــــ

ــ ــة للمبــ واملواد الكهرب اني ائي

 اريةشركة دله التج
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الشكل 

ي القانون

 للشركة

 نعضوية اللجا

ه ة )بصفتطبيعة العضوي

ل عن الشخصية، ممث

 ية(شخصية اعتبار

 ضويةصفة الع

 ، غري)تنفيذي

 تنفيذي،

 مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

ــد ــة واجهزه التربيــــ  والتهويــــ

 والتدفئة

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 

 يذيغري تنف صيةالشخ هبصفت

 والتجزئـــة يف اجلملـــة جتـــاره

ــذائيــــ  ــات  املواد الغــ ــدمــ ة خــ

 التسويق

 8 غذيةشركة صناع اال

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 

 يذيغري تنف ةبصفته الشخصي

 رهاواستثما  شراء األراضي   -

ــي ر ط واإلجيابالبيع والتقســـــــ

 ليهاوإداراتها وتشغ

ــيانة العقار - ني ات واملباصــــــ

ري ومية والغ واجملمعات احلك 

 .حكومية 

لتوفيق اشركة بيت 

 للتنمية
9 

توصية 

 بسيطة

 

 يذيغري تنف باريةعن شخصية اعت

ــي و . ــراء االراضـ ــيمها شـ تقسـ

ــا ا واعــدادتوفري املرافق هلــ ه

 بيعهاوالبناء عليها و

لتجارية انشــــــــــــاء املراكز ا .

 واستثمارها

شركة الربكة 

 التنميةو لالستثمار
10 

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 
 ةات الغذائياملنتجصناعة  يذيغري تنف صيةالشخ هبصفت

International 

biscuit 

company.ltd 

11 

 وليةذات مسئ

 حمدودة

 

 يذيغري تنف صيةالشخ بصفته

قار صــيانة العإدارة وتشــغيل و

قصــــــد وشــــــراء األراضــــــي ب

ــا وتطوير ــا تعمريهــــــــــ هــــــــــ

جيار بيع أو اإلواســتثمارها بال

ــركة و  ــال الشـ مقاوالت لصـ

ــاء وإ ــاله وهدمعامة وانشـ  صـ

 وترميم املباني

 

 لعمرانيةشركة الثريا ا

 العقارية

 

 

12 

وق صنــــد

 ـــويرتطـــــ

 ــاريعقـــــ

 ــــاصخــــــ

 ـلـــــمقفــــ

 

 يذيغري تنف عتباريةاعن شخصية 

ــتثماري ــندوق اســـ عقاري  صـــ

ير عمال لتطو يقوم بكافة األ  

البحر  ارض مشــــــــــــروع قرية

 األمحر

لشارة صندوق االمناء ا

 العقاري
13 

ري مساهمة غ

 مدرجة
 يذيغري تنف عتباريةاعن شخصية  

ــاركة  ــيسبتاملشـــــــــــ  أســـــــــــ

 كنهامتالشــــركات بنســــبة 

ــيطرة علي ــراءمن الســـ  ها وشـــ

 امةوإق راضــــياألواســــتئجار 

ــتثمارها املباني عليها و اســــــــــ

ناخة شركة مشروع امل

 ةاحلضري للتنمي
14 



 

(3/3) 

 

الشكل 

ي القانون

 للشركة

 نعضوية اللجا

ه ة )بصفتطبيعة العضوي

ل عن الشخصية، ممث

 ية(شخصية اعتبار

 ضويةصفة الع

 ، غري)تنفيذي

 تنفيذي،

 مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

ــأبـــالبيع  ــاوال جريوالتـ ت ومقـ

 عامة للمباني

 وليةذات مسئ

 حمدودة
 يذيغري تنف صيةالشخ هبصفت 

ن تنظيم نشـــــــاطات متنوعة م

ع الفراه مالقصــور وصــاالت ا

ــات  ــدمـ ــة وخـ ــامـ التموين  االقـ

 ألراضي ا  تأجريوبيع وشراء  ,

ــطة,والعقارات   دارةإ أنشــــــــــــ

ــل   ــابــ ــارات مقــ ــة  العقــ عمولــ

ية االســـتشـــار اخلربة أنشـــطة,

ــوبية   رافق امل إدارةواحلاســــــــ

 احلاسوبية

ملنفعة شركة اقتسام ا

 للعقارات

 

15 

ة ئوليمسذات 

 حمدودة

 

 يذيغري تنف صيةالشخ هبصفت 

ــاركة يف تأ ــيس املشــــــــ ســــــــ

ــركات مما مت كنها من الشـ

شــــــــــراء الســــــــــيطرة عليها و

ي املبانمة وإقا األراضــــــــــــــــي

ــتثمارها  او-البيع) واســــــــــــــــــ

هــا تهــا وتطويرالتــأجري( وأدار

مة اوالت العاوصـــــــيانتها واملق

يق للغري للمباني والتســـــــــــــــــو

ــغيل اإو ملباني دارة وتشــــــــــــــــــ

جارية والتالســــــــــــــــــــــــكنية 

كز اهي واملراواملطاعم واملق   

 الرتفيهية

املية شركة معاد الع

 مريلإلنشاء والتع
16 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر احلديثي عبداهلل بن إبراهيم بن سليمان

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :يالدتاريخ امل هـ01/07/1374

 ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح 

 م املؤهل التخصص للى املؤهتاريخ احلصول ع حنةاسم اجلهة املا

 1 ندسةه بكالوريوس ةإنشائي هندسة م1982 ريزوناأ والية جامعة

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 قطاعات يف لشــــــر اتا من عديد يف واللجان اإلدارة سجمال وعضــــــويات القيادية املناصــــــ  من العديد

ــتثما واملصـــار  والنشـــر الطباعة) خمتلفة ــتثمارية والشـــر ات ريةاالسـ ــتثمار احليوية قنيةوالت االسـ  واالسـ

 (العقاري والتطوير

 م2019 – م1982

كلها القانوني أو  ان ش ري مدرجة( أو أي شر ة أيًا  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شر ات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ    

 اللجان املنبثقة منها:

الشكل 

ي القانون

 للشر ة

 نعضوية اللجا

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشر ة رئيسالنشاط ال

 نة عايالفحص وامل ي  غري تنفيذ لشخصيةا بصفته ذية التنفي رئيس اللجنة جةغري مدر
 عوديةالس الشر ة

 خلاصةا للمختربات

1 

 2 ناملدائ ةجنم جمموعة ري تطوير عقا مستقل  لشخصيةا بصفته ذيةالتنفي رئيس اللجنة جةغري مدر
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر حممد عبدالكريم بن عبدالرمحن احلمد

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :يالدتاريخ امل هـ01/07/1376

 العلمية للعضو املرشحب( املؤهالت 

 م املؤهل التخصص للى املؤهتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 ماجستري تقنية صناعية  هـ1404 اامريك - جامعة سام هيوسنت

 2 يوسروبكال فيزياء هـ1399 جامعة امللك سعود

 إدارة  م2012 امريكا - جامعة كوملبيا
 ل االعماشهادة التميز يف

(Certificate In Business 

Excellence CIBE) 

3 

 4 لقادة برنامج إعداد ا إدارة   م2011 ريطانيابأكسفورد جامعة 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 هـ1413-1399 حماضر يف كلية املعلمني الرياض 

 م1994-1414 قسم الدراسات العامة الكلية التقنية بالرياض 

 م1994-1414 شعبة الفيزياء

 هـ1419-1418 منسق شعبة الفيزياء

 هـ1421-1419 وكيل قسم الداراسات العامة

 هـ1427-1426 نائب رئيس قسم الدراسات العامة 

 هـ1429-1427 رئيس قسم الدراسات العامة 

 هـ1433-1429 رئيس مجعية محاية املستهلك 

 هـ1420-1414 بذور –عضو جملس الرقابة يف الشركة الوطنية النتاج البذور 

 هـ1429-1420 بذور  –عضو جملس املديرين يف الشركة الوطنية النتاج البذور 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر ماجد طالل امحد خري اهلل 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :يالدتاريخ امل هـ16/02/1402

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 1 بكالوريوس  ة العلوم التطبيقي 2006 جامعة ام القرى 

 –كيت ليدز بيجامعة 

 بريطانيا 
 2 ماجستري  إدارة املعلومات م2016

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 م2012-2007 بنك الرياض –القطاع املصريف  –رع ف إدارة

 م2013-2012 لبنك السعودي الفرنسي ا –القطاع املصريف  –مدير املصرفية اخلاصة 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

ي لقانونا الشكل

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

      1 

      2 
 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر امني شاكر بن حممد بن فيصل 

 :ــــيةـــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي هـ10/09/1395

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص املؤهل تاريخ احلصول على ةاسم اجلهة املاحن

 1 بكالوريوس ال تسويق 1999  جامعة امللك سعود

ون والية جامعة اولد دومني

  يات املتحدةالوال –ا نيفرج
 2 اجستر امل اقتصاد م2002

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

   اىل اآلن -2017 العقارياالستثمار ومؤسس وشريك تنفيذي لشركة هضبة االعمار للتطوير 

 م2017-2013 لشركة عودة كابيتال ار واالستثماملدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات 

 م2013-2012 بحرين كال من اململكة العربية السعودية والرئيس إدارة الثروات واالستثمار يف باركليز ورئيس األسواق ل

 م2012-2011 رئيس إدارة الثروات بشركة عودة كابيتال 

 م2011-2010  الستثمارلباخلليجية األعمال رئيس إدارة الثروات وتطوير 

 م2010-2003 لبنك السعودي الربيطاني ا –رئيس يف اخلدمات املصرفية للشركات بنك ساب 

اللجان  رجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها القانوني أود( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غر مد

 املنبثقة منها:

نوني الشكل القا

 للشركة
 جانعضوية الل

عضوية الطبيعة 

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ر )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة لرئيسالنشاط ا

 قةمساهمة مغل

عضو جلنة 

 االستثمار

 اللجنةواملخاطر و

 التوجيهية

 يغر تنفيذ يةلدوائسيبماكو ا

لصحي القطاع ا

وإدارة 

 اتاملستشفي

دمات شـــــــركة القصـــــــيم للخ

 الطبية 
1 

ة ذات مسؤولي

 حمدودة

عضو جلنة 

 تاملكافآ

 توالرتشيحا

 يغر تنفيذ شخصية
 الصناعات

 كيةالبالستي

نتجات شــــــــــركة فالكون للم

 البالستيكية 
2 

ة ذات مسؤولي

 حمدودة
 تنفيذي شخصية انيوجد جل ال

شغيل ادارة وت

 املطاعم
 3 ةالعصري  تاملاكوال شركة

 درجةممساهمة 

ة عضو اللجن

س رئيو ،التنفيذية

كمة جلنة احلو

 واملخاطر

 وائيهصناعات د يغر تنفيذ شخصية
ت للصناعا  الشركة السعودية   

 لطبية استلزمات واملالدوائية 
4 

 قةمساهمة مغل
 جملس عضو

 اإلدارة
 رواتث إدارة يغر تنفيذ شخصية

الدارة  الشـــــــــــــــــركة الوطنية 

 الثروات
5 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 اعي:االسم الرب كامل عبداهلل عبداهلل صاحل 

 :ــيةــــــــاجلنســـــ سعودي :الدتاريخ املي م29/10/1966

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص ى املؤهلتاريخ احلصول عل ةاسم اجلهة املاحن

وس اجنلوس ل –كاليفورنيا 

UCLA 
 1 دراسات جامعية االقتصاد م1986

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى تارخية-1999 واالستثمارات االعمال دارةا

 م1999-1989 والصيانة والتشغيلالتجارة العقارات 

 1989-1988 العقارات

اللجان  رجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها القانوني أود( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مد

 املنبثقة منها:

نوني الشكل القا

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 1 يةاالقتصاد اعمار املدينة عقاري ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد مدرجة

 2 مار مية واالعام القرى للتن قاريع تطوير ذيتنفي غري شخصيةال بصفته ةلتنفيذيا اللجنة ةمدرج غري

 قاريع تطوير ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم وليةمسؤ
ــركة درة الري اض شـــــــــــــــــ

 ري للتطوير العقا
3 

 استثماري تنفيذي شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم مسؤولية
ربكة ال دلهشــــــــــــــــــــركة 

 القابضة 
4 

 قاريع تطوير ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم مسؤولية
ر ة للتطويشـــــركة الوطنيال

 العقاري 
5 

 6 ألغذية اصناعة شركة  صناعي ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم مسؤولية

 7 ديثة شركة النهج احل عقاري ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم مسؤولية

  ضة شركة كن القاب مقاوالت ذيتنفي غري شخصيةال بصفته اليوجد دودةحم مسؤولية

 مقاوالت يغري تنفيذ شخصيةالبصفته  اليوجد دودةمسؤولية حم
عاملية شـــــــــــــــركة  ار  ال

 اوالت للتجارة واملق
9 

 10 دولية شركة مكاسب ال عقاري يغري تنفيذ شخصيةالبصفته  اليوجد دودةمسؤولية حم

 عقاري يغري تنفيذ شخصيةالبصفته  اليوجد دودةمسؤولية حم
فيق شــــــــــــــــــركة بي  التو

 للتنمية 
11 

 استثماري يغري تنفيذ شخصيةالبصفته  اليوجد دودةمسؤولية حم
ر ألسـتثما شـركة الربكة ل 

 والتنمية 
12 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر عمرو حممد عبداهلل كامل 

 :ــــيةـــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي هـ20/09/1974

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص ى املؤهلتاريخ احلصول عل ةاسم اجلهة املاحن

 1  (يةعلوم إدار)بكالوريوس  (إدارة مالية)اعمال  أدارة م1997  عودس مللكجامعة ا

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

  ناآلحتى  -2001 ة الربكة دل –التنفيذي للمنطقة الوسطى الرئيس مساعد 

 نحتى اآل -2010 مدير عام شركة اتصاالت اجلواء احملدودة

 نحتى اآل -م2001 مدير عام شركة املراعاة احملدودة

ني أو مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها القانو د( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

ضوية طبيعة الع

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 مساهمة غري

 مدرجة

خماطر 

 ومكافآت
 ريمتويل عقا مستقل لشخصيةابصفته 

عاملية شــــــــــــركة أمال  ال 

 العقارية
1 

 ليةومسؤ ذات

 حمدودة
 ةلتنفيذيااللجنة 

ممثل عن 

 ةباريشخصية اعت
 ريتطوير عقا يغري تنفيذ

املية شـــــــــــــــــركة معاد الع 

 ضة شاء القابللتعمري واالن
2 

 مساهمة غري

 مدرجة
- 

ممثل عن 

 ةباريشخصية اعت
 يغري تنفيذ

ارة تطوير وإد

 العقارات
 3  إلدارةشركة اخلزامي ل

 ليةومسؤ ذات

 حمدودة
- 

ممثل عن 

 ةباريشخصية اعت
 يغري تنفيذ

غيل صيانة وتش

عة حمطات إذا

 وتلفزيون

 4 س شركة احتاد مش

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر صاحل الشمري عايد فهد 

 :ــــيةـــــــاجلنســــ سعودي :الدتاريخ املي م18/07/1396

 املرشحب( املؤهالت العلمية للعضو 

 م املؤهل التخصص املؤهل تاريخ احلصول على ةاسم اجلهة املاحن

 1 بكالوريوس احملاسبة   د سعوبن د جامعة االمام حمم

لمحاسبني اهلئية السعودية ل

 القانونيني
 احملاسبة  

 نيالسعودي زمالة احملاسبني

SOCPA 
2 

االداريني  احملاسبنيمعهد 

IMA  
 CMA 3زمالة   احملاسبة اإلدارية 

CFA INSTITUTE    تحليل املالي والاالستثمار CFA CHARTER  4 

 –حة املفتويزية املالاجلامعة 

 البحرين 
 5 ماجستري   اعمال إدارة 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

  اآلنحتى  2017  الرئيس التنفيذي للمالية –الشركة الوطنية لإلسكان 

  2017-2014 الي ملدير اامل –ماكو الدوائية بيس –الطبية ت واملستلزماالشركة السعودية للصناعات الدوائية 

 2014-2012 مدير إدارة احملاسبة – معادن لألملنيومشركة 

 2012-2011 مدير اخلدمات احملاسبية  –شركة ساتورب 

 2011-2000 حماسب  –ئي مالي اخصا –مدير مشاريع  –شركة االتصاالت السعودية 

اللجان  رجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها القانوني أود( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غري مد

 املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 انعضوية اللج

وية طبيعة العض

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

 ستقل(تنفيذي، م

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 تأمني مستقل شخصيةالبصفته  جعةة املراجلنرئيس  مدرجة
ــركة ســـــــــــوليديرتي   شـــــــــ

 للتكافل 
1 

 - يةمؤسسة أهل

عضو جملس 

 عنثل األمناء مم

طنية الشركة الو

لألسكان 

طنية الشركة الو

 لالسكان

 يةمؤسسة أهل يغري تنفيذ
لتنموي مؤسسة اإلسكان ا     

 االهلية 
2 

 



 

 ( السرية الذاتية1منوذج رقم )

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

 باعي:االسم الر دهلوي عبداحلميد عادل سعود 

 :ـــــيةــــــاجلنســــ سعودي :يالدتاريخ امل هـ26/09/1389

 للعضو املرشحب( املؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص لى املؤهلتاريخ احلصول ع ةاسم اجلهة املاحن

 أجهزة طبية  م1983 د جامعة امللك سعو
ية لوم الطببكالوريوس الع

 التطبيقية
1 

 ج( اخلربات العملية للعضو املرشح

 الفرتة جماالت اخلربة

 2006-1993 ائتمان الشركات  –البنوك التجارية 

 2010-2007  االستثمار إدارة

 2018-2011 ة املالياالستثمارية واالستثمارات املصرفية 

قانوني أو ري مدرجة( أو أي شركة أيًا كان شكلها الد( العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ

 اللجان املنبثقة منها:

 انونيالشكل الق

 للشركة
 جانعضوية الل

لعضوية اطبيعة 

)بصفته 

ثل الشخصية، مم

عن شخصية 

 اعتبارية(

ية صفة العضو

ري )تنفيذي، غ

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة رئيسالنشاط ال

 درجةممساهمة 

 رئيس جلنة

عضو  –املراجعة 

 يةلتنفيذااللجنة 

ممثل عن 

 ةباريشخصية اعت
 مستقل

ية اعمال بنك

 مصرفية
 1 بنك اجلزيرة 
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