مرفق البند رقم ()1
التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني
للدورة اجلديدة اليت تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019 -10-27م وملدة
ثالث سنوات ميالدية تنتهي يف 2022-10-26م.

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

فيصل بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1402/12/09هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه

املالية

2009م

جامعة ويلز

2

ماجستري

املالية

2005م

جامعة ويلز

3

بكالوريوس

2004م

جامعة كاليفورنيا

اإلدارة املالية ،العقار،
والقانون

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
2015م – حتى تارخيه

جماالت اخلربة
مكتب تشاور لالستشارات املالية – مستشار مالي

2012م – 2015م

شركة ثروات القابضة – املدير مالي

2009م – 2012م

مصرف الراجحي والراجحي املالية – إدارة االستثمار واإلدارة املالية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

حممد عبدالرمحن حممد الربجس

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1395/12/02

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس إدارة اعمال

تسويق

2011

جامعة امللك عبدالعزيز

2

شهادة اللغة اإلجنليزية

لغة اجنليزية

1998

جامعة كامربيدج – لندن

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1997/12-1995/10

ممثل مبيعات – الشركة الوطنية لصناعة األثاث

2014/12-1998/09

مسؤول عالقات العمالء – الشركة التعاونية للتأمني

2007/02-2002/04

نائب مدير فرع – جمموعة وتد لتنمية وتطوير العقار

2014/12-2003/03

املدير العام – مؤسسة اجماد سارة للمقاوالت

 -2014/01حتى تارخية

املدير العام – شركة ازها التجارية احملدودة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1380/07/01

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس أنظمة

قانون

1984

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
1990-1985

جماالت اخلربة
مدير فرع يف البنك الســــــعودي املت د ،الرياض ،والرتويج له باعتباره مدير فرع أكرب فروع البنك يف  8فرباير 1988م ويف عام
1989م كان تعيينه قائد فريق األئتمان للشركات يف البنك
مســؤول األتصــاالت األئتمانية يف البنك الســعودي الربيناني ،ثم مدير عام للشــؤون النانونية ،أمني عام للبنك يف عام 1994م،
أوكلت له إنشاء بنية االلتزام يف مجيع احناء البنك يف عام 2000م وأصبح ضابط االلتزام العاملي الذي يضم البنك والشركات

2014-1990م

التابعة له يف عام 2010م ،مت تعيينة لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف على تنفيذيها ،ويضاف اىل دور مهمة هامة وهي
املســـؤول عن االتصـــاالت الرئيســـية مع اجلهات التنظيمية واإلشـــرافية للبنك الســـعودي الربيناني وهي مؤســـســـة النند العربي
السعودي وهئية سوق املال.

2015/1/1م

رئيس جملس إدارة  HSBCالعربية السعودية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها النانوني أو اللجان املنبثنة منها:
صفة العضوية
اسم الشركة

م

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستنل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل النانوني
للشركة

اعتبارية)
عضو جملس ادارة،

1

الشـــــــركة الســـــ ـعودي إلعادة
التأمني التعاوني (إعادة)

عضو اللجنة
مستنل

بصفة شخصية

تأمني

مستنل

بصفة شخصية

إلكرتونيات

مستنل

بصفة شخصية

التنوير العناري

مستنل

بصفة شخصية

مالي

غري تنفيذي

التنفيذية ،عضو
جلنة الرتشي ات

شركة مساهمة
مدرجة

واملكافآت
عضو جملس إدارة،
2

الشـــركة الســـعودية للخدمات
األرضية

اخلدمات األرضية
للمنارات

عضو اللجنة

شركة مساهمة

التنفيذية ،عضو

مدرجة

جلنة املخاطر
عضو جملس إدارة،
3

الشـــــــــــــــــــــــــركـــــة املت ـــــدة
لإلكرتونيات

عضو جلنة
الرتشي ات
واملكافآت ورئيس

شركة مساهمة
مدرجة

جلنة املراجعة
عضو جملس إدارة،
4

شركة جبل عمر للتنوير

عضو اللجنة
التنفيذية

5

شــــــــــــــــــــركة  HSBCالعربية
السعودية

()2 / 1

شركة مساهمة
مدرجة

ممثل عن البنك

رئيس جملس

شركة مساهمة

السعودي الربيناني

اإلدارة ،عضو جلنة

منفلة

صفة العضوية
م

اسم الشركة

6

شركة أمالك العاملية

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستنل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل النانوني
للشركة

اعتبارية)
املخاطر ،عضو جلنة
الرتشي ات
والتعيينات
عضو جملس اإلدارة

متويل

مستنل

بصفة شخصية

أمسنت

مستنل

بصفة شخصية

ورئيس جلنة

شركة مساهمة

الرتشي ات

منفلة

واملكافآت
7

شـــــــــــــــركة األمسنت األبيض
السعودي

()2 / 2

عضو جلنة التدقيق

شركة مساهمة

واملراجعة

منفلة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

حسني علي حسني شبكشي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1384/1/6هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس آداب

علوم ساسية وإدارة

1985م

جامعة تلسا

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
 -1986حتى تارخيه

جماالت اخلربة
جتارة عامة ،مقاوالت ،أعمال كهربائية ،توكيالت

1986-1983م

حملل بيانات (مورقن استانلي وشركاه – الواليات املتدةة امأمريكيه)

1983-1977م

اإلدارة املالية ،إدارة احلمالت التسويقية ،منسق عالقات عامة ،منةوب مبيعات

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مةرجة أو غري مةرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1

شركة شبكشي للتنمية
والتجارة

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية

كهربائية
وتوكيالت

للشركة

اعتبارية)

مقاوالت وأعمال
غري تنفيذي

عضوية اللجان

الشكل القانوني

الشخصية

عضو جملس

ذات مسئولية

إدارة

حمةودة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

صاحل بن حسن بن صاحل اليامي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1401/06/08هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
اسم اجلهة املاحنة

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

1

ماجستري

إدارة اعمال

2012-2010

2

بكالوريوس

علوم سياسة

2006-2001م

جامعة الكويت

3

دبلوم

نظم املعلومات

2004

معهد نيوهورايزون – الكويت

4

حضور العديد من ورش العمل

هئية سوق املال

2019-2011

هئية سوق املال

5

حضور العديد من ورش العمل

تداول

2019-2011

تداول

6

دورة  6أشهر

لغة اجنليزية

2015

7

دورة صيفية

لغة اجنليزية مدينة أوكسفورد

2002

مركز تدريب شركة برتورابغ
– KING SCHOOL
OXFORD

جامعة الفيصل -كلية األمري
سلطان

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
 -2014حتى اآلن

جماالت اخلربة
كبري ممثلي شركة برتورابغ لشؤون املساهمني واملستثمرين

2014-2013

ممثل شركة برتورابغ للحوكمة واالمتثال وشؤون املساهمني واملستثمرين

2014-2011م

ممثل شركة برتورابغ لشؤون املساهمني واملستثمرين

 -2016حتى اآلن

ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة واإلسثمار

 -2011حتى اآلن

ضابط إتصال مفوض لدى هئية سوق املال

 -2011حتى اآلن

ضابط إتصال مفوض لدى السوق املالية السعودية – تداول

 -2011حتى اآلن

ضابط إتصال مفوض لدى السوق املالية السعودية – IFSAH

 -2014حتى اآلن

ضابط إتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية – إيداع

 -2017حتى اآلن

عضو مجعية عالقات املستثمرين يف الشرق األوسط MEIRA

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
1

شركة وفرة للصناعات
والتنمية

إنتاج وتسويق املواد
الغذائية

مستقل

بصفيت الشخصية

جلنة الرتشيحات

شركة مساهمة
سعودية

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عبداهلل إبراهيم سليمان اهلويش

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

تاريخ امليالد:

1382/06/07هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

اقتصاد

1985م

جامعة امللك عبدالعزيز

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

1985م – 2019م

العديد من املناصــ القيادية يف عدد من الشــرتات تما يشــ ل حالياً عضــويات جمالس إدارات وجلان لشــرتات يف
قطاعات خمتلفة (البنوك واملصارف والتمويل واالستثمار والنقل)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شرتات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شرتة أياً تان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة
منها:
صفة العضوية
(تنفيذي ،غري

م

اسم الشرتة

النشاط الرئيس

1

شرتة حلواني إخوان

صناعات غذائية

غري تنفيذي

التمويل العقاري

غري تنفيذي

تنفيذي،
مستقل)

 2شرتة أمالك العاملية للتمويل العقاري

صناعة األجهزة

3

شرتة صناعات العيسى

املنزلية

غري تنفيذي

واإللكرتونية

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل

عضوية اللجان

عن شخصية

الشكل القانوني
للشرتة

اعتبارية)
ممثل عن شخصية
اعتبارية
بصفته الشخصية
ممثل عن شخصية
اعتبارية

عضو اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

رئيس اللجنة التنفيذية

مساهمة غري مدرجة

رئيس اللجنة التنفيذية
وعضو جلنة الرتشيحات

مساهمة غري مدرجة

واملكافآت

4

شرتة االتفاق للصناعات احلديدية

صناعات حديدية

مستقل

بصفته الشخصية

-

مساهمة غري مدرجة

5

شرتة سدتو تابيتال

استثمار

مستقل

بصفته الشخصية

-

مساهمة غري مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

رعد ناصر سعد القحطاني

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1977/07/14م

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

هندسة كهربائية

2000م

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2003-2000

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

2006-2003

مهندس تشغيل يف شركة االتصاالت السعودية

2007-2006م

كبري مشريف ختطيط شبكات يف شركة االتصاالت السعودية

2009-2007

مدير اإلجراءات والتحكم يف التخطيط يف شركة االتصاالت السعودية

2010-2009

مدير ختطيط االعمال والشؤون التنظيمية يف شركة االتصاالت السعودية

2018-2010

مدير ختطيط االعمال وخبري ختطيط الشبكات يف شركة االتصاالت السعودية

 2018حتى اآلن

مدير ختطيط تنفيذ شبكة اجلوال لإلقليم األوسط والشرقي يف شركة األتصاالت السعودية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

ال يوجد

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

مساح محد علي السبيعي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودية

1984/05/16م

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري

إدارة اعمال

2016

جامعة الفيصل

2

بكالوريوس

إدارة األعمال الدولية

2014

جامعة امللك عبدالعزيز

3

دبلوم

احلاسب اآللي

2006

معهد اإلدارة العامة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
 -2018حتى اآلن

جماالت اخلربة
مدير حوكمة الشركات

2018-2016

املشرف العام على مركز حوكمة الشركات

2012-2011

تطوير مشاريع

2010-2007

تطوير مشاريع

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية

1

شركة تبوك للتنمية
الزراعية – تادكو

األساسية إنتاج
األغذية

2

للشركة

اعتبارية)

السلع
االستهالكية

عضوية اللجان

الشكل القانوني

جلنة احلوكمة
مستقل

بصفة شخصية

وااللتزام
واملخاطر

مساهمة مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عمر عبداهلل علي جفري

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

تاريخ امليالد:

 1958/01/22م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على
املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه

التسويق

1989م

جامعة االباما – امريكا

2

ماجستري

إدارة األعمال

1982م

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

3

بكالوريوس

إدارة صناعية

1980م

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1990-1995

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وكيل عميد شــ ـؤون الطالب ،أســــتاا مســــاعد بوســــم التســــويق كلية اإلدارة
الصناعية
اخلطوط الســـعودية :كبري مســـتشـــاري املدير العام – مســـاعد املدير العام التنفيلي للشـــؤون اإلدارية واألنظمة –

2019-1996

مســـاعد املدير العام التنفيلي للخدمات املشـــرتكة – مســـاعد املدير العام لتونية املعلومات – مســـاعد املدير العام
للتدريب والتنمية – مساعد املدير العام لتخطيط التسويق

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها الوانوني أو
اللجان املنبثوة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيلي ،غري

الشخصية،

تنفيلي،

ممثل عن

مستول)

شخصية

الشكل
عضوية اللجان

الوانوني
للشركة

اعتبارية)
1

2

3

سيتا – شركة عاملية

حلول تونية
املعلومات

الشركة السعودية

اخلدمات

للخدمات األرضية

األرضية

اخلطوط اجلوية
اليمنية

النول اجلوي

غري تنفيلي

غري تنفيلي

تنفيلي

شخصية
اعتبارية
بصفته
الشخصية

رئيس اجمللس
اللجنة التنفيلية
وجلنة املراجعة
وجلنة املخاطر

شركة غري
مدرجة
شركة مساهمة
مدرجة

شخصية

شركة غري

اعتبارية

مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عبداهلل بن سليمان بن حممد اجلريش

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1408/07/01هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه

األنظمة

1439هـ

اجلامعة األسالمية باملدينة

2

ماجستري

القانون التجاري

1435هـ

جامعة دار العلوم

3

بكالوريوس

أنظمة

1430هـ

جامعة امللك سعود

4

دبلوم

اجنليزي

2012م

جامعة تومسون ريفرز

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1437هـ

حمامي

1437هـ

عضو هيئة تدريس متعاون يف جامعة اجملمعة

1433-1430هـ

مستشار قانوني يف هئية تطوير املدينة املنورة

1439هـ

مؤلف كتاب تداول األسهم يف السوق املالية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

خالد ناصر راشد الفضيلي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

تاريخ امليالد:

1400/10/11هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

الثانوية العامة

علمي

1417/9/6هـ

وزارة املعارف

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1427/1/10هـ

مت إنشاء عمائر جتارية استثمارية

1430/11/10هـ

مت إنشاء فلل سكنية ومت تسويقها

1437/1/1هـ

مت إنشاء فندق وتشغيلة

1440/1/5هـ

مت إنشاء مدارس أهلية وسيتم افتتاحها

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

د .مريع سعد مريع هباش

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1401/02/06هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على

اسم اجلهة املاحنة

املؤهل

1

دكتوراه

حماسبة مالية

2010

جامعة درم – بريطانيا

2

ماجستري

حماسبة ومتويل

2007

جامعة برمنغهام– بريطانيا

3

بكالوريوس

حماسبة

2003

جامعة امللك خالد

4

الزمالة احملاسبية CPA

حماسبة

2006

اهلئية السعودية للمحاسبني السعودين

5

خبري أسواق مالية CME

متويل

2012

هيئة السوق املالية

6

دبلوم عالي يف التحكيم الدولي

قانون وحتكيم جتاري

2011

الغرفة التجارية

7

دبلوم عالي يف ريادة األعمال

ريادة األعمال

2013

جامعة متشقان – أمريكا

8

شهادة عضو جملس إدارة معتمد

حوكمة وشركات

2017

مؤسسة التمويل الدولي – دبي

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
 -2018اىل اآلن

مدير مركز حوكمة الشركات

 -2016اىل اآلن

عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة املخاطر بشركة سالمة للتأمني

 -2018اىل اآلن

عضو جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت بشركة تبوك الزراعية

 -2010اىل اآلن

حماسب قانوني – دوام جزئي

 - 2010اىل اآلن

مستشار مالي واداري للعديد من اجلهات احلكومية واخلاصة

 2004اىل اآلن

عضو هيئة تدريس بقسم احملاسبة – كلية االعمال – جامعة امللك خالد

 2003اىل اآلن

 15سنة خربة يف اإلدارة واملالية واالستثمار واملخاطر واعداد اللوائح واألدلة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أي ًا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة
منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
عضو جملس إدارة،

1

سالمة للتامني

التامني

مستقل

الشخصية

2

تبوك الزراعية

الزراعة

مستقل

الشخصية

رئيس جلنة
املراجعة ،عضو

مساهمة

جلنة املخاطر
عضو جلنة
املكافآت
والرتشيحات،
رئيس جلنة
احلوكمة

مساهمة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

صاحل عبداهلل عبدالعزيز الشثري

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1382هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل
بكالوريوس

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

علوم إدارية

1405هـ

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
1405هـ

جماالت اخلربة
معهد اإلدارة العامة – اإلدارة القانونية

1407هـ 1412-هـ

اللجنة العليا لإلصالح اإلداري

1412هـ 1422-هـ

مؤسسة الشثري للسيارات – مدير املؤسسة

1422هـ 1425-هـ

شركة احلمراني للتجارة واالستثمار ( نائب رئيس الشركة )

1426هـ 1439-هـ

املشرف على اعمال جمموعة اعمال الشثري للتجارة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية
اعتبارية)

1
2

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عبد العزيز حممد عبده عبد اهلل مياني

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1393/07/19م

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

1995

اهلندسة الصناعية

جامعة امللك عبدالعزيز

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1998 - 1995

القطاع التجاري

2002 - 1998

االستثمار الصناعي

2010 - 2003

استثمار زراعي  /صناعي

 - 2006حتى األن

قطاع اإلعالم

 - 2005حتى اآلن

قطاع األعمال

 - 2017حتى اآلن

االستثمار العقاري

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

صفة العضوية

م

اسم الشركة

1

حلواني إخوان

2

شركة إتقان كابيتال

3

شركة فرص السعودية

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

الصناعات الغذائية

غري تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن

الشكل
عضوية اللجان

شخصية اعتبارية)
بصفه شخصية

القانوني
للشركة

جلنة الرتشيحات
واملكافآت

مدرجة

إدارة االصــــول ،واالســــتثمار
املباشـــــــــــــــر/املصـــــــــــــــرفية

غري تنفيذي

غري مدرجة

عن شخصية اعتبارية

االستثمارية وخدمات احلفظ
أنشـــــــــــــطه يف البناء واإلدارة
والعمليات واالســــــــــــتثمار يف
امل شاريع ال صناعية واخلدمية

غري تنفيذي

عن شخصية االعتبارية

جلنه االستثمار

غري مدرجة

والزراعية.
بيع وشــــــــــــراء االراضــــــــــــي

4

شركة الشارة العربية

والعقارات واســتثمارها بالبيع

للعقارات

واإلجيــار ،واملقــاوالت ع ـامــة

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ذات مسئولية
حمدودة

واالنشاءات

5

شركة جود احللى

جتاره اجلملة والتجزئة باملواد

للتجارة احملدودة

الغذائية واحللويات واهلدايا

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ذات مسئولية
حمدودة

جتــــارة اجلملــــة والتجزئــــة،

6

شركة دلة للتقنية

وتوزيع املولدات الكهربائ ية

والطاقة البديلة احملدودة

وصـــــــــــــــــــــــــيانتها واالع مال

غري تنفيذي

عن شخصية اعتبارية

ذات مسئولية
حمدودة

الكهربائية

7

شركة دله التجارية

جتـــــاره اجلملـــــة والتجزئـــــة
لألجهزة املنزليــــــــة واآلالت

غري تنفيذي

واملواد الكهرب ـائيــة للمب ـاني

()3/1

عن شخصية اعتبارية

ذات مسئولية
حمدودة

صفة العضوية

م

اسم الشركة

8

شركة صناع االغذية

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

واجهزه التربيــــــد والتهويــــــة
والتدفئة
جتـــاره اجلملـــة والتجزئـــة يف
املواد الغــــذائيــ ـة خــــدمــــات

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

التسويق

ذات مسئولية
حمدودة

 شراء األراضي واستثمارهابالبيع والتقســـــــــيط واإلجيار

9

شركة بيت التوفيق
للتنمية

وإداراتها وتشغليها
 -صــــــــيانة العقارات واملباني

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ذات مسئولية
حمدودة

واجملمعات احلكومية والغري
حكومية .
.شـــراء االراضـــي وتقســـيمها

10

شركة الربكة
لالستثمار والتنمية

توفري املرافق هل ـا واعــدادهــا
والبناء عليها وبيعها

غري تنفيذي

عن شخصية اعتبارية

.انشــــــــــــاء املراكز التجارية

توصية
بسيطة

واستثمارها

11

International
biscuit
company.ltd

صناعة املنتجات الغذائية

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ذات مسئولية
حمدودة

إدارة وتشــغيل وصــيانة العقار
وشــــــراء األراضــــــي بقصــــــد

12

شركة الثريا العمرانية

تعمريهــــــــــــا وتطويرهــــــــــــا

العقارية

واســتثمارها بالبيع أو اإلجيار

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

لصـــال الشـــركة ومقاوالت

ذات مسئولية
حمدودة

عامة وانشـــاء وإصـــاله وهدم
وترميم املباني
صنــــدوق

صـــــندوق اســـــتثماري عقاري

13

صندوق االمناء الشارة

يقوم بكافة األعمال لتطوير

العقاري

ارض مشــــــــــــروع قرية البحر

تطــــــــوير
غري تنفيذي

عن شخصية اعتبارية

عقـــــــاري
خــــــــــاص

األمحر

مقفــــــــــل

املشـــــــــــــاركة بتأســـــــــــــيس

14

شركة مشروع املناخة
احلضري للتنمية

الشــــركات بنســــبة متكنها
من الســـــيطرة عليها وشـــــراء

غري تنفيذي

واســــتئجار األراضــــي وإقامة
املباني عليها واســــــــــــتثمارها

()3/2

عن شخصية اعتبارية

مساهمة غري
مدرجة

صفة العضوية

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

بـــالبيع والتـــأجري ومقـــاوالت
عامة للمباني
نشـــــــاطات متنوعة من تنظيم
القصــور وصــاالت االفراه مع
االقـــامـــة وخـــدمـــات التموين

15

شركة اقتسام املنفعة

,بيع وشراء وتأجري األراضي

للعقارات

والعقارات ,أنشــــــــــــــطة إدارة

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

العقــــارات مقــــابــــل عمولــــة

ذات مسئولية
حمدودة

,أنشـــطة اخلربة االســـتشـــارية
احلاســــــــــوبية وإدارة املرافق
احلاسوبية
املشــــــــــاركة يف تأســــــــــيس
الشـــركات مما متكنها من
الســــــــــيطرة عليها وشــــــــــراء
األراضــــــــــــــــي وإقامة املباني
واســــــــــــــــــــتثمارها (البيع-او

16

شركة معاد العاملية

التــأجري) وأدارتهــا وتطويرهــا

لإلنشاء والتعمري

وصـــــــيانتها واملقاوالت العامة

ذات مسئولية
غري تنفيذي

للمباني والتســـــــــــــــــويق للغري
وإدارة وتشــــــــــــــــــــغيل املباني
الســــــــــــــــــــــــكنية والتجارية
واملطاعم واملقاهي واملراكز
الرتفيهية

()3/3

بصفته الشخصية

حمدودة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

سليمان بن إبراهيم بن عبداهلل احلديثي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1374/07/01هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس هندسة

هندسة إنشائية

1982م

جامعة والية أريزونا

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

1982م – 2019م

العديد من املناصـــــ القيادية وعضــــــويات جمالس اإلدارة واللجان يف عديد من الشــــــر ات يف قطاعات
خمتلفة (الطباعة والنشـــر واملصـــار االســـتثمارية والشـــر ات االســـتثمارية والتقنية احليوية واالســـتثمار
والتطوير العقاري)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شر ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شر ة أياً

ان شكلها القانوني أو

اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشر ة

1

الشر ة السعودية

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

للمختربات اخلاصة
2

جمموعة جنمة املدائن

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل

الشكل
عضوية اللجان

عن شخصية

القانوني
للشر ة

اعتبارية)

الفحص واملعاينة

غري تنفيذي

بصفته الشخصية رئيس اللجنة التنفيذية

غري مدرجة

تطوير عقاري

مستقل

بصفته الشخصية رئيس اللجنة التنفيذية

غري مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

حممد عبدالكريم بن عبدالرمحن احلمد

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1376/07/01هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري

تقنية صناعية

1404هـ

جامعة سام هيوسنت  -امريكا

2

بكالوريوس

فيزياء

1399هـ

جامعة امللك سعود

إدارة

2012م

جامعة كوملبيا  -امريكا

إدارة

2011م

جامعة أكسفورد بريطانيا

3
4

شهادة التميز يف االعمال
(Certificate In Business
)Excellence CIBE

برنامج إعداد القادة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1413-1399هـ

حماضر يف كلية املعلمني الرياض

1994-1414م

قسم الدراسات العامة الكلية التقنية بالرياض

1994-1414م

شعبة الفيزياء

1419-1418هـ

منسق شعبة الفيزياء

1421-1419هـ

وكيل قسم الداراسات العامة

1427-1426هـ

نائب رئيس قسم الدراسات العامة

1429-1427هـ

رئيس قسم الدراسات العامة

1433-1429هـ

رئيس مجعية محاية املستهلك

1420-1414هـ

عضو جملس الرقابة يف الشركة الوطنية النتاج البذور – بذور

1429-1420هـ

عضو جملس املديرين يف الشركة الوطنية النتاج البذور – بذور

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

ماجد طالل امحد خري اهلل

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1402/02/16هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

العلوم التطبيقية

2006

جامعة ام القرى

2

ماجستري

إدارة املعلومات

2016م

جامعة ليدز بيكيت –
بريطانيا

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2012-2007م

إدارة فرع – القطاع املصريف – بنك الرياض

2013-2012م

مدير املصرفية اخلاصة – القطاع املصريف – البنك السعودي الفرنسي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1
2

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

فيصل بن حممد بن امني شاكر

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1395/09/10هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

البكالوريوس

تسويق

1999

جامعة امللك سعود

2

املاجستر

اقتصاد

2002م

جامعة اولد دومنيون والية
فرجنيا – الواليات املتحدة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
 -2017اىل اآلن

مؤسس وشريك تنفيذي لشركة هضبة االعمار للتطوير واالستثمار العقاري

2017-2013م

املدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات واالستثمار لشركة عودة كابيتال

2013-2012م

رئيس إدارة الثروات واالستثمار يف باركليز ورئيس األسواق لكال من اململكة العربية السعودية والبحرين

2012-2011م

رئيس إدارة الثروات بشركة عودة كابيتال

2011-2010م

رئيس إدارة الثروات وتطوير األعمال باخلليجية لالستثمار

2010-2003م

رئيس يف اخلدمات املصرفية للشركات بنك ساب – البنك السعودي الربيطاني

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غر مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
اسم الشركة

م

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غر

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

1

2

3

شـــــــركة القصـــــــيم للخدمات
الطبية

شــــــــــركة فالكون للمنتجات
البالستيكية
شركة املاكوالت العصرية

عضو جلنة

القطاع الصحي
وإدارة

غر تنفيذي

سيبماكو الدوائية

املستشفيات
الصناعات

عضو جلنة
غر تنفيذي

تنفيذي

شخصية

صناعات دوائيه

غر تنفيذي

شخصية

إدارة ثروات

غر تنفيذي

شخصية

ادارة وتشغيل
املطاعم

واملخاطر واللجنة

مساهمة مغلقة

التوجيهية
شخصية

البالستيكية

االستثمار

املكافآت
والرتشيحات
ال يوجد جلان

ذات مسؤولية
حمدودة
ذات مسؤولية
حمدودة

عضو اللجنة
4

الشركة ال سعودية لل صناعات
الدوائية واملستلزمات الطبية

التنفيذية ،ورئيس
جلنة احلوكمة

مساهمة مدرجة

واملخاطر
5

الشـــــــــــــــــركة الوطنية الدارة
الثروات

عضو جملس
اإلدارة

مساهمة مغلقة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عبداهلل صاحل عبداهلل كامل

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1966/10/29م

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

دراسات جامعية

االقتصاد

1986م

كاليفورنيا – لوس اجنلوس
UCLA

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
-1999حتى تارخية

جماالت اخلربة
ادارة االعمال واالستثمارات

1999-1989م

التجارة العقارات والصيانة والتشغيل

1989-1988

العقارات

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
اسم الشركة

م

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
1

اعمار املدينة االقتصادية

عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مدرجة

2

ام القرى للتنمية واالعمار

تطوير عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

غري مدرجة

تطوير عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

استثماري

تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

تطوير عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

6

شركة صناعة األغذية

صناعي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

7

شركة النهج احلديثة

عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

شركة كن القابضة

مقاوالت

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

مقاوالت

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

عقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

استثماري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

مسؤولية حمدودة

3
4
5

9
10
11
12

شـــــــــــــــــــركة درة الرياض
للتطوير العقاري
شــــــــــــــــــــركة دله الربكة
القابضة
الشـــــركة الوطنية للتطوير
العقاري

شـــــــــــــــركة ار العاملية
للتجارة واملقاوالت
شركة مكاسب الدولية
شــــــــــــــــــركة بي التوفيق
للتنمية
شـركة الربكة لألسـتثمار
والتنمية

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عمرو حممد عبداهلل كامل

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1974/09/20هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس (علوم إدارية)

أدارة اعمال (إدارة مالية)

1997م

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
 -2001حتى اآلن

مساعد الرئيس التنفيذي للمنطقة الوسطى – دلة الربكة

 -2010حتى اآلن

مدير عام شركة اتصاالت اجلواء احملدودة

2001م -حتى اآلن

مدير عام شركة املراعاة احملدودة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
1
2

شــــــــــــركة أمال العاملية
العقارية
شـــــــــــــــــركة معاد العاملية
للتعمري واالنشاء القابضة

3

شركة اخلزامي لإلدارة

4

شركة احتاد مشس

متويل عقاري

مستقل

تطوير عقاري

غري تنفيذي

تطوير وإدارة
العقارات

غري تنفيذي

صيانة وتشغيل
حمطات إذاعة
وتلفزيون

غري تنفيذي

بصفته الشخصية
ممثل عن
شخصية اعتبارية
ممثل عن
شخصية اعتبارية
ممثل عن
شخصية اعتبارية

خماطر

مساهمة غري

ومكافآت

مدرجة

اللجنة التنفيذية
-

-

ذات مسؤولية
حمدودة
مساهمة غري
مدرجة
ذات مسؤولية
حمدودة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

فهد عايد صاحل الشمري

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1396/07/18م

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

1

بكالوريوس

احملاسبة

2

زمالة احملاسبني السعوديني
SOCPA

احملاسبة

3

زمالة CMA

احملاسبة اإلدارية

4

CFA CHARTER

االستثمار والتحليل املالي

5

ماجستري

إدارة اعمال

اسم اجلهة املاحنة

تاريخ احلصول على املؤهل

جامعة االمام حممد بن سعود
اهلئية السعودية للمحاسبني
القانونيني
معهد احملاسبني االداريني
IMA
CFA INSTITUTE
اجلامعة املاليزية املفتوحة –
البحرين

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
 2017حتى اآلن

جماالت اخلربة
الشركة الوطنية لإلسكان – الرئيس التنفيذي للمالية

2017-2014

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية – املدير املالي

2014-2012

شركة معادن لألملنيوم – مدير إدارة احملاسبة

2012-2011

شركة ساتورب – مدير اخلدمات احملاسبية

2011-2000

شركة االتصاالت السعودية – مدير مشاريع – اخصائي مالي – حماسب

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
اسم الشركة

م

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
1

شـــــــــــركة ســـــــــــوليديرتي
للتكافل

تأمني

مستقل

مؤسسة أهلية

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

رئيس جلنة املراجعة

مدرجة

عضو جملس
األمناء ممثل عن
2

مؤ س سة اإل سكان التنموي
االهلية

الشركة الوطنية
لألسكان
الشركة الوطنية
لالسكان

-

مؤسسة أهلية

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عادل سعود عبداحلميد دهلوي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1389/09/26هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل
بكالوريوس العلوم الطبية
التطبيقية

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

أجهزة طبية

1983م

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2006-1993

البنوك التجارية – ائتمان الشركات

2010-2007

إدارة االستثمار

2018-2011

املصرفية االستثمارية واالستثمارات املالية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

1

بنك اجلزيرة

اعمال بنكية
مصرفية

مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل

عضوية اللجان

عن شخصية

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
ممثل عن
شخصية اعتبارية

رئيس جلنة
املراجعة – عضو
اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

