
د ليل 
لعضويـة مجلس اإلدارة و لجنـة المراجعـةالمرشحين

لشركـة التعدين العربية السعودية )معادن(

 للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م2020



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

يتضمن هـــذا الدليـــل السير الذاتية للمرشحني املتقدمني لشـــغل عضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة التعديـــن العربيـــة الســـعودية )معـــادن(، وعضويـــة جلنـــة 
املراجعـــة للـــدورة اخلامسة التـــي تبـــدأ بتاريـــخ2020/10/25م وحتـــى2023/10/24م ؛ وذلـك وفقـاً لتوصيـة جلنـة الترشـيحات واملكافـآت التـي رفعـت 

توصيتهـــا ملجلـــس اإلدارة بعـــد مراجعتها لبيانـــات املتقدمني، وفقـــاً للشـــروط املوضحـــة يف إعالن الشـــركة يف الســـوق املاليـة بتاريـخ202/08/13 م. 

األمانة العامة ملجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية )معادن(



األعضاء غير 
التنفيذين

2020

العضو غير التنفيذي:
عـضو مجلـس اإلدارة الذي ال يكون مـتفرغًا إلدارة الشركـة وال يشـارك فـي األعمال اليومية لها



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فيصل1993ماحملاسبةبكالوريوس 
جامعة هارفرد - الواليات املتحدة -إدارة عامةبرنامج اإلدارة العامة

األمريكية

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية2016 -حتى االن
رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار2016 -حتى االن
محافظ - صندوق االستثمارات العامة2015 - حتى االن

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة يف " السعودي الفرنسي كابيتال " 2011 -2015
مدير إدارة متويل الشركات - هيئة السوق املالية2011-2008

عضوًا يف الفريق املؤسس حيث شغل مناصب عدة - هيئة السوق املالية2008-2004
عدة مناصب عليا آخرها مدير إدارة الوساطة الدولية - البنك السعودي الهولندي2004-1993

معالي  األستاذ
ياسر بن عثمان بن حمود الرميان

تاريخ الميالد : 1970/02/20م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

معالي  األستاذ
ياسر بن عثمان بن حمود الرميان

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

حكومة اململكة غير تنفيذيالطاقةشركة أرامكو السعودية
العربية السعودية

جلنة الترشيحات و 
مساهمة مدرجةاملكافآت

مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةغير تنفيذياالستثمارمجموعة سوفت بانك
مساهمة مدرجةجلنة املراجعةبصفته الشخصيةغير تنفيذيالنقلشركة أوبر

غير تنفيذياالستثمارشركة سنابل لالستثمار
صندوق 

االستثمارات 
العامة

مساهمة مغلقة-

غير تنفيذياالستثمارشركة نون لالستثمارات
صندوق 

االستثمارات 
العامة

مساهمة مغلقة-

شركة التعدين العربية السعودية 
غير تنفيذياملواد األساسية)معادن(

صندوق 
االستثمارات 

العامة
مساهمة مدرجة-

غير تنفيذياالستثمارشركة تطوير البحر األحمر
صندوق 

االستثمارات 
العامة

مساهمة مغلقة-

الشركة السعودية لتقنية 
غير تنفيذيتقنية املعلوماتاملعلومات

صندوق 
االستثمارات 

العامة
مساهمة مغلقة-

غير تنفيذياالستثمارشركة تطوير املناطق السكنية
صندوق 

االستثمارات 
العامة

رئيس جلنة 
الترشيحات و 

املكافآت
مساهمة مغلقة

غير تنفيذياالستثمارشركة نيوم
صندوق 

االستثمارات 
العامة

مساهمة مغلقة-

شركة تطوير وسط مدينة 
غير تنفيذياالستثمارالرياض

صندوق 
االستثمارات 

العامة

رئيس جلنة 
الترشيحات 

واملكافآت
مساهمة مغلقة

غير تنفيذياالستثمارشركة أماال للمنتجعات املتكاملة
صندوق 

االستثمارات 
العامة

مساهمة مغلقة-

شركة البحر األحمر للسفن 
غير تنفيذي االستثمارالسياحة

صندوق 
االستثمارات 

العامة
مساهمة مغلقة-



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة أكسفورد2018مإدارة أعمال دوليةدبلوم
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1986مإدارة أعمالماجستير

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1984مهندسة مدنيةبكالوريوس 

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

نائًبا لوزير الصناعة والثروة املعدنية لشؤون التعدين2018 - حتى اآلن
رئيس شركة التعدين العربية السعودية )معادن(2011 - 2018
نائب رئيس شركة التعدين العربية السعودية )معادن(2006 - 2011
املدير العام يف شركة أسمنت القصيم1993 - 2006
نائب الرئيس للمالية يف شركة )شرق(1987 - 1993

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة التعدين العربية السعودية 
ممثل عن شخصية غير تنفيذيمواد االساسية"معادن"

اعتبارية

عضو اللجنة 
التنفيذية

و عضو جلنة 
السالمة واالستدامة

مساهمة مدرجة

ممثل عن شخصية غير تنفيذيالنقلالشركة السعودية للنقل اجلماعي
اعتبارية

رئيس جلنة 
اإلستثمار 

مساهمة مدرجةواالستراجتية

معالي المهندس
خالد بن صالح بن محمد المديفر

تاريخ الميالد : 19٦1/12/09م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة شيكاغو1976ماإلقتصادبكالوريوس
كلية لويس اند كالرك للقانون 1985مالقانوندكتوراه مهنية

بالواليات املتحدة األمريكية

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الرئيس التنفيذي يف شركة بورت لوجنر 2013م - 2015م
الرئيس التنفيذي لشركة نيومنت للتعدين 2007م - 2013م
املدير املالي لشركة نيومنت للتعدين 2005م - 2007م
نائب الرئيس التنفيذي واملدير املالي يف ساوثرين كو قاز2001م - 2005م
نائب الرئيس يف ميرانت كوربورايشن2001 م - 2001م
نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات يف باسيفي كوربرز 1993م - 2000م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة التعدين العربية السعودية 
ممثل شخصية غير تنفيذياملواد األساسية)معادن(

اعتبارية

جلنة املراجعة  
جلنة التنفيذية 

رئيس جلنة السالمة 
واالستدامة

مساهمة مدرجة

بصفته الشخصيةغير تنفيذيالطاقةإكسل للطاقة 
رئيس جلنة املراجعة 

وعضو جلنة 
العمليات والبيئة 

والسالمة
مساهمة مدرجة

بصفته الشخصيةغير تنفيذياملواد األساسيةشركة مواد فولكان
رئيس جلنة 

املراجعة، وعضو 
جلنة السالمة 
والبيئة والصحة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةغير تنفيذيطاقةشركة بريتيوم ريسورسز

سعادة األستاذ 
ريتشارد تي اوبراين

تاريخ الميالد : 195٤/0٣/20م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة ويسترن استراليا2014مجتارةدكتوراه فخرية 
جامعة اديث2010مجتارةدكتوراه فخرية 

 جامعة كيتيرنق1974مإدارة أعمالبرنامج زمالة
جامعة ملبورن1971مجتارةبكالوريوس 

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الرئيس التنفيذي للمجموعة - ريو تينتو2013م - 2016م
الرئيس التنفيذي - ريو تينتو ايرون اور2004م - 2013م
الرئيس التنفيذي - ريو تينتو األمونيوم 2001م - 2004م
نائب الرئيس - ريو تينتو ايرون اور1998م  - 2001م
مدير تنفيذي - مبيعات وتسويق - هاميرسلي1994م - 1997م
مدير تنفيذي - منتجات - ريو تينتو1991م - 1994م 
مدير تنفيذي للعمليات - نيسان استراليا1986م - 1991م

مدير مواد - جينيرال موتور هولدينز1986م - 1986م 
مدير املشتريات - جينيرال موتور هولدينز1983م - 1986م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مؤسسة حكومية-بصفته الشخصيةغير تنفيذيمعادن بيرث مينت
مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةغير تنفيذيقابضةميتسوي اند كو

مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةغير تنفيذياستشاراتاكسنتشر
منشأة حكومية-بصفته الشخصيةغير تنفيذيثقافة وفنونمجلس استراليا للفنون

سعادة الدكتور 
سامويل  والش

تاريخ الميالد : 27 /19٤9/12م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة تكساس1979ماحياء مجهريةزمالة ما بعد الدكتوراه
املعهد الهندي للعلوم1976مكيمياء حيويةدكتوراه

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مدير - ام ال اس كابيتال فند 2014IIم - لالن
مدير - سبروس كابيتال بارتنر2013م - لالن

الرئيس التنفيذي - بيرل وشركاءه2007م - 2013م
كبير مسؤولي التكنولوجيا  يف شركة AG Nutrition ، ورئيس قسم التكنولوجيا احليوية يف شركة 2002Dupontم - 2007م
قطاع التغذية واملستهلك يف مونسانتو ، كبير خبراء التكنولوجيا احليوية1980م - 2000م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة VC األمريكيةجلنة املكافآتمؤسسغير تنفيذي حتليل اجلينومشركة نابيقني

ممثل عن شخصية غير تنفيذيمنصة RNAقريناليت بيوساينس
شركة VC األمريكيةجلنة املكافآتاعتبارية

ممثل عن شخصية غير تنفيذيالتحليل الطيفيشركة كنسيومر فيزكس
شركة VC األمريكيةجلنة املكافآتاعتبارية

شركة VC األمريكية-مؤسسغير تنفيذيتعزيز بروتني احملاصيلشركة امفورا
شركة شخصية-مؤسسغير تنفيذي قراءة احلمض النوويشركة موقني

MGCشركة شخصية-مؤسسغير تنفيذيهندسة التربة امليكروبية
 MynvAXشركة شخصيةجلنة املكافآتبصفته الشخصيةغير تنفيذياللقاحات البشرية

سعادة الدكتور 
جانيش كيشور

تاريخ الميالد : 2٦ /195٣/09م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

2005IMDمالتطوير التنفيذيبرنامج قيادي

جامعة جنوب كاليفورنيا1996مهندسة بترول دكتوراه 
جامعة جنوب كاليفورنيا1992مهندسة بترول ماجستير

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1988مهندسة بترول بكالوريوس 

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

النائب األعلى للرئيس للتكرير واملعاجلة والتسويق - أرامكو السعودية2020م - حتى اآلن
نائًبا أعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج - أرامكو السعودية2016 م - 2020م
نائب الرئيس للتخطيط العام - أرامكو السعودية2014م - 2016م
نائب الرئيس لشؤون الشركة - أرامكو السعودية2013م - 2014م

نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير عام - أرامكو السعودية2011م - 2013م

مديرًا تنفيذيًا يف مجال البترول - أرامكو السعودية2009م  - 2011م

كبير مهندسي البترول - أرامكو السعودية2008م - 2009م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة مصفاة أرامكو السعودية 
مسؤولية محدودة-شخصية اعتباريةغير تنفيذيالطاقةاجلبيل

مسؤولية محدودة-شخصية اعتباريةغير تنفيذيالتقنيةشركة وادي الظهران للتقنية
شركة تطوير مدينة امللك سلمان 

مسؤولية محدودة-شخصية اعتباريةغير تنفيذيالطاقةللطاقة  )سبارك(

سعادة الدكتور
محمد بن يحيى بن عبد المغني القحطاني 

تاريخ الميالد : 19٦5/08/08م



األعضاء 
التنفيذين

2020

العضو التنفيذي:
عـــضو مجـــلس اإلدارة الـــذي يكـــون مـــتفرغًا يف اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ويشـــارك يف األعمــال 

اليوميــة لهــا



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1982مالهندسة الكيميائيةبكالوريوس
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1984مالهندسة الكيميائيةماجستير

كلية هارفارد لألعمال2014ماإلدارةبرنامج اإلدارة املتقدمة

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الشركة السعودية للبتروكيماويات1984م - 2004م
منصب  نائب الرئيس  لألسمدة - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2004م - 2006م
نائب الرئيس لوحدة املنتجات املتخصصة  االستراتيجية - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2006م - 2008م
رئيس العمليات التنفيذي - الشركة سابك االوربية2008م - 2009م
نائب الرئيس التنفيذي  لقطاع التصنيع - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2009م - 2013م
نائب الرئيس التنفيذي  لوحدة البوليمرات االستراتيجية - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2013م - 2015م
نائب الرئيس التنفيذي  للمالية - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2015م - 2018م
مستشار أعلى تنفيذي - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2018م - 2020م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

الشركة العربية لأللياف 
ممثل عن شخصية غير تنفيذيالصناعاتالصناعية ) ابن رشد (

ذات مسؤولية محدودة-اعتبارية

سعادة المهندس 
مساعد بن  سليمان بن العبداهلل العوهلي

تاريخ الميالد : 1959/12/٣1م



األعضاء 
المستقلين

2020

العضو املستقل :
عضـو مجـلس إدارة غيـر تنـفيذي يتمـتع بـاالسـتقالل التـام فـي مركـزه وقـراراتـه، وال تنـطـبق عــليه 
أي مـــن عــوارض االســــتقالل الــــمذكورة فــــي الئحـــة حوكـــمة الشـركـــات الصــادرة عــن مجلــس إدارة 

هيئــة الســوق املاليــة. 



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة بورتالند - الواليات املتحدة 1981مإدارة أعمالبكالوريوس 
األمريكية

معهد سيتي بانك - اليونان1982مإدارة العمليات البنكيةتأهيل مهني
معهد سيتي بانك - الواليات املتحدة 1989ماإلدارة املالية للشركات تأهيل مهني

األمريكية

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

محافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية2013 - األن
عدة أدوار قيادية يف الصناعة املصرفية يف اململكة1992 - 2013

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

ممثل عن شخصية غير تنفيذي االتصاالتشركة احتاد اتصاالت 
مساهمة مدرجةاللجنة التنفيذيةاعتبارية 

ممثل عن شخصية غير تنفيذياملواد األساسيةاملجموعة السعودية 
اعتبارية 

جلنة الترشيحات 
مساهمة مدرجةواملكافآت

شركة التعدين العربية السعودية 
ممثل عن شخصية غير تنفيذياملواد األساسية)معادن(

مساهمة مدرجةاللجنة التنفيذيةاعتبارية 

معالي  األستاذ
سليمان عبدالرحمن عبداهلل القويز

تاريخ الميالد : 1957/02/01م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة كولورادو سكول اوف ماينز1976مهندسة كيميائيةدكتوراه
جامعة كولورادو سكول اوف ماينز1973مهندسة كيميائية ماجستير

جامعة كولورادو سكول اوف ماينز1971مهندسة كيميائيةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو مجلس إدارة شركة اخلليج للكيماويات والزيوت الصناعية2000م - حتى اآلن
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2017م - 2020م

شركة البالد كتاليست1990م - 2017م 
شركة فيلبس لإلنارة العربية السعودية 2016م - 2017م 
عضو مجلس إدارة بنك الرياض1997م - 2016م

رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة2003م -  2011م 
عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن(1997م - 2011م

عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمني التعاوني2007م - 2010م 
عضو الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلى1999م - 2010م 
رئيس مجلس إدارة شركة شرق2001م - 2007م 
عضو مجلس إدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع1995م - 2003م 
رئيس مجلس إدارة شركة كيميا1989م - 2001م
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية1997م - 2000م
عضو منتدب ورئيسًا تنفيذيًا ملجموعة شركة اميانتيت1988م - 1996م
عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية1989م - 1995م
رئيس مجلس إدارة شركة ابن البيطار1985م -  1987م
مدير عام تنفيذ املشاريع - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(1977م - 1987م
أستاذ - جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1976م - 1987م

سعادة الدكتور 
عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع

تاريخ الميالد : 19٤7/05/22م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة اخلليج للكيماويات 
مساهمة مغلقةاللجنة التنفيذيةبصفته الشخصيةغير تنفيذيالصناعة الكيمائيةوالزيوت الصناعية

سعادة الدكتور 
عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة هارفارد يف مدينة كامبردج يف  1976مإدارة أعمالبرنامج اإلدارة
والية ماستشوستس األمريكية

اجلامعة االمريكية يف القاهرة 1968مالعلوم السياسيةبكالوريوس
وبيروت

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي يف شركة أرامكو1994م - 2008م
نائب تنفيذي للرئيس لألعمال الدولية1992م - 1994م

نائب أعلى للرئيس لألعمال الدولية1991م - 1992م
نائب أعلى للرئيس للعالقات الصناعية يف أرامكو1988م - 1991م
نائبًا لرئيس أرامكو لشؤون املوظفني ثم نائبًا للشؤون احلكومية1983م - 1988م
رئيس عام لقسم النشر يف إدارة العالقات العامة1972م - 1977م
إدارة الشؤون احلكومية يف أرامكو1968م - 1972م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةعضو مستقلالبنوكالبنك السعودي لالستثمار

حصانة لالستثمار
االستثمار حلسابها 

وحلساب املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية يف 

االوراق
مساهمة مقفلة-بصفته الشخصيةعضو مستقل

شركة التعدين العربية السعودية 
جلنة املكافآت بصفته الشخصيةعضو مستقلاملواد األساسية)معادن(

مساهمة مدرجةوالترشيحات

جلنة املكافآت بصفته الشخصيةعضو مستقلاملواد األساسيةشركة الزامل لإلستثمار الصناعي
مساهمة مدرجةوالترشيحات

سعادة األستاذ 
عبداهلل بن صالح بن جمعه الدوسري

تاريخ الميالد : 19٤1/07/25م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

بورتالند- الواليات املتحدة االمريكية1980مالهندسة الكهربائيةدرجة البكالوريوس
جامعة أوريقون - الواليات املتحدة 1982مهندسة احلاسبدرجة املاجستير

االمريكية

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

املدير التنفيذي لدائرة البرامج - الديوان امللكي يوليو 2019 - الى الوقت احلالي 
املدير التنفيذي لدائرة الطاقة واملياه يف شركة نيوميوليو 2018 - يوليو 2019

منصب كبير املهندسني بقطاع الهندسة يف شركة أرامكو من عام 2015 لعام 2018، ومدير عاد إدارة املشاريع يف 2009 - 2018
أرامكو من عام 2009 إلى عام 2018

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

جهة غير ربحية-بصفته الشخصيةمستقلتعليمي جامعة دار احلكمة
حكومية-بصفته الشخصيةمستقلمهنية علميةالهيئة السعودية للمهندسني 

سعادة المهندسة 
نبيلة محمد مكي التونسي 

تاريخ الميالد :1959/01/11م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك عبدالعزيز1985ممحاسبةبكالوريوس
شهادة الزمالة املهنية يف املراجعة 

)CIA( الداخلية
معهد املراجعني الداخليني األمريكي 2000م-

)IIA(
شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش 

)CFE( واالحتيال
معهد كاشفي االحتيال األمريكي 2001م-

)ACFE(
شهادة الزمالة يف تقييم إدارة املخاطر 

)CRMA(
معهد املراجعني الداخليني األمريكي )IIA(2010م-

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو جلنة املراجعة واملخاطر - الهيئة العامة لإلحصاء1-4-2020م / حتى تاريخه
عضو جلنة الترشيح والتعويضات - التجمع الصحي األول باملنطقة الشرقية1-1-2019م / حتى تاريخه
مستشار مستقل يف املراجعة واحلوكمة واملخاطر - شركة روافد أعمال التجارية1-1-2019م / حتى تاريخه

مستشار مستقل يف املراجعة واحلوكمة واملخاطر - شركة ثقة خلدمات األعمال1-10-2018م / 12-31 2018م
رئيس جلنة املراجعة - اجلمعية السعودية للمراجعني الداخليني 1-1-2016م / 12-31 2018م
مستشار معالي وزير الصحة يف املراجعة واحلوكمة واملخاطر 1-8-2015م / 7-31 2017م

1-1-2003م / 7-31 2015م

ارامكو السعودية:
املدقق العام املشارك - 1-5-2015م / 7-31 2015م

مدير التدقيقات اخلاصة- 1-1-2013م / 4-30 2015م
مدير مراجعة األعمال الدولية- 1-1-2013م / 4-30 2015م

مدير املراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال اإلنتاج واحلفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتوزيع 
إدارة مراجعة الشؤون املالية واإلدارية وخدمات األعمال  2003-1-1م / 12-31 2007م

تدرج وظيفي يف مجاالت املالية واملراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق  9-6-1985م / 12-31 2002م
)سمارك( - املؤسسة  العامة للبترول واملعادل )بترومني (

سعادة األستاذ 
عبداهلل بن جابر علي الفيفي  

تاريخ الميالد :  19٦0/12/020م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

حكوميةاملراجعة واملخاطربصفه الشخصيةمستقلاإلحصاءالهيئة العامة لإلحصاء
التجمع الصحي األول باملنطقة 

الترشيح بصفه الشخصيةمستقل صحي الشرقية 
حكوميةوالتعويضات



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة ليدز-بريطانيا1995ماملعادن الصناعية وإدارة البيئةماجستير
جامعة امللك عبدالعزيز-جدة1992مهندسة التعدينبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

املدير التنفيذي لشركة دريل كورب الصحراء السعودية2019م حتى األن
املدير التنفيذي لشركة   Core Mining    2018م - 2019م

مستشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن2018م - 2018م
نائب الرئيس للذهب ومعادن األساس2014م -  2018م
الرئيس التنفيذي لشركة معادن الذهب ومعادن األساس2010م -  2018م
مدير عام التشغيل شركة معادن الذهب ومعادن األساس2008م - 2010م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

     

سعادة المهندس 
يحيي بن محمد االمين الشنقيطي

تاريخ الميالد : 19٦٤/0٣/22م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك عبدالعزيز1990الهندسة الكيميائية وهندسة مواددرجة البكالوريوس 
 ISO شهادة مراجع داخلي معتمد

9002-2000
2000BVQIتطبيق أنظمة اجلودة 

شهادة مقيم معتمد للقدرات وتطوير 
املديرين

2004SHL Group plcتطوير املوارد البشرية 

1991Exxon/Mobilسالمة املنشئات الصناعيةشهادة مفتش معتمد للسالمة

اإلدارة املالية والتخطيط 
االستراتيجي

MISHIGAN Business school 2005إدارة أعمال 

2013Ernest & Young – E&Yإدارة أعمال اإلدارة املالية للتنفيذيني 

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الرئيس التنفيذي - شركة مصفاة الريف للسكر - شركة مساهمة مغلقة2018 - للوقت احلاضر
مدير تنفيذي - شركة تطوير املناطق الصناعية - إعمار املدينة االقتصادية 2014 - 2018 

 2014 - 2010
الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي - مجموعة السريع الصناعية التجارية 

رئيس مجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز - الواليات املتحدة - أتالنتا 

2010 - 1996

رئيس مجلس إدارة ميلينيوم ويفرز - أوربا - بلجيكا

نائب الرئيس للصناعة - مجموعة السريع الصناعية التجارية

املدير التنفيذي - سلسلة اإلمدادات - املتحدة للسكر - مجموعة صافوال

املدير العام اإلقليمي - تخطيط اإلمدادات - املتحدة للسكر - مجموعة صافوال 

نائب املدير العام - املبيعات الصناعية - املتحدة للسكر - مجموعة صافوال 

مدير أول - تخطيط الصيانة واملشاريع - املتحدة للسكر - مجموعة صافوال 

مدير هندسة العمليات - املتحدة للسكر - مجموعة صافوال
مهندس عمليات - مصنع جتزئة الغاز الطبيعي ينبع - شركة أرامكو السعودية1991 - 1996

سعادة األستاذ 
سمير بن محمود محمد حسين حداد

تاريخ الميالد : 19٦7/02/0٤م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

مهندس أبحاث وتطوير - مركز األبحاث والتطوير الرياض - شركة سابك 1990 - 1991

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمة مغلقةاللجنة التنفيذية صفة الشخصية تنفيذيتكرير وتعبئة السكرشركة مصفاة الريف للسكر

سعادة األستاذ 
سمير بن محمود محمد حسين حداد



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1988معلوم إدارة صناعية/احملاسبةبكالوريوس
CPA اجتياز امتحان

 )بدون رخصة (
CPAكاليفورنيا- سكرامنتو 1996م

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

 مدير عام املالية واقتصاديات االعمال ـ سابك ـ مشروع مشترك مع ارامكو 5COTC-2018 م/4 - 2019م
مدير عام شركة سابك لالستثمارات الصناعية1-2017م /4 - 2018م

مدير عام االقتصاديات ودعم االعمال ـ قطاع البوليمرات ـ سابك4-2010م /12 - 2016م
مدير إدارة التمويل ـ سابك3-2004م /4 - 2010م
مدير إدارة الزكاة والضرائب ـ سابك9-2002م /2 - 2008م
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للغازات الصناعية9-2004م /2 - 2008م

عضو مجلس إدارة شركة كيان السعودية ورئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة الترشيحات 6-2007م /8 - 2019م
واملكافآت

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب)حديد( ورئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة التسويق6-2017م /6 - 2017م
عضو مجلس إدارة الشركة املوريتانية السعودية للمناجم واحلديد3-2019م /5 - 2019م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة األستاذ 
محمد بن عبداهلل بن صالح الغامدي 

تاريخ الميالد : 19٦٤/11/05م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة االمام محمد بن سعود - 2000احملاسبةبكالوريوس
السعودية

SOC�  زمالة احملاسبني السعوديني
PA

الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني2009احملاسبة

CMA )2010احملاسبة االداريةزمالة )محاسب اداري معتمدIMA�USA معهد احملاسبني االداريني

اجلامعة املاليزية املفتوحة 2010OUMالتمويل اإلسالميدبلوم تنفيذي يف التمويل اإلسالمي
CFA Charter2016االستثمار و التحليل املاليCFA Institute � USA

برنامج املدراء املاليني التنفيذيني  
ECFO

جامعة ستانفورد - كلية األعمال USA 2018ادارة مالية استراتيجية

جامعة اكسفورد - كلية سايد 2018عقاراتبرنامج اكسفورد للعقار
UK لالعمال

IDP حوكمة شركات - تأهيل لعضوية برنامج املدراء الدوليني
مجالس االدارة

2020-2019France – كلية انسياد لالعمال

شهادة COSO ERM إلدارة املخاطر 
املؤسسية 

2020COSO Committeeإدارة املخاطر

برنامج سلسة ستانفورد لقيادة 
 SBLS  األعمال

جامعة ستانفورد - كلية األعمال 2020قيادة األعمال
USA

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الشركة الوطنية لإلسكان )الرئيس التنفيذي للمالية(2017/04/03 حتى اآلن
الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية )املدير املالي(2014/04/20 - 2017/03/30

شركة معادن لالملنيوم  )مدير ادارة احملاسبة(2012/07  - 2014/03
شركة ساتورب )مدير اخلدمات احملاسبية(2011/04  - 2012/06
شركة االتصاالت السعودية )مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب(2000/10  - 2011/03

سعادة األستاذ 
فهد عايد صالح الشمري

تاريخ الميالد : 197٦/07/15م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

سعادة األستاذ 
فهد عايد صالح الشمري

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مستقلخدمات طبيةشركة املواساة للخدمات الطبية
عضو مجلس 

ادارة - بصفته 
الشخصية

جلنة املكافآت 
مساهمة مدرجةوالترشيحات

مستقلتأمنيشركة سوليديرتي للتكافل
رئيس جلنة 

املراجعة - بصفته 
الشخصية

مساهمة مدرجةجلنة املراجعة

غير تنفيذيمؤسسة أهلية مؤسسة االسكان التنموي األهلية
عضو مجلس 

االمناء ممثل عن 
الشركة الوطنية 

لالسكان

اللجنة التنفيذية - 
مؤسسة أهليةجلنة املراجعة 



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة عني شمس - القاهرة 1976ممحاسبةبكالوريوس
جامعة امللك عبد العزيز - جدة1980ممحاسبةماجستير

زمالة مجمع احملاسبني القانونيني 
األمريكي

مجمع احملاسبني القانونيني 1985ممحاسبة و مراجعة
االمريكي

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبني 
القانونيني

الهيئة السعودية للمحاسبني 1980ممحاسبة و مراجعة
القانونيني

الهيئة السعودية  للمقيمني 2017ممحاسبةمقيم منشآت إقتصادية
املعتمدين

وزارة التجارة وجلنة اإلفالس2018مإفالسآمني إفالس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

محاسب قانوني وشريك بشركة ارنست ويونغ الشرق األوسط )محاسبة قانونية ، مراجعة ، زكاه وضرائب ، 1982م - 2005م.   )23,5سنة(
استشارات (

محاسب قانوني مبكتبي اخلاص )زكاة وضرائب ، استشارات ، محاسبة قانونية ، مساندة قضائية (2005م - 2009م.   ) 4سنوات (

محاسب قانوني وشريك ديلويت اند توش )محاسبة قانونية ، مراجعة ، زكاة وضرائب ، استشارات (2009م - 2014م.   ) 5سنوات (

محاسب قانوني مبكتبي اخلاص |)محاسبة قانونية ، استشارات ، زكاة وضرائب ، مساندة قضائية ، تقييم  من 2014م حتى األن
منشآت اقتصادية ، آمني افالس (

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

بصفته الشخصيةعضو مستقلاالتصاالتاحتاد عذيب لإلتصاالت
رئيس مجلس اإلدارة 
وعضو جلنة املكافآت 

والترشيحات
مساهمة عامة

مساهمة عامةعضو جلنة املراجعةبصفته الشخصيةعضو مستقلتأمنيأمانة للتأمني
مساهم عامعضو جلنة املراجعةبصفته الشخصيةعضو مستقلمقاوالتأبناء عبداهلل اخلضري

سعادة األستاذ 
حسام الدين هاشم حمزة صدقة

تاريخ الميالد : 195٤/11/17م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك عبدالعزيز10 - 2001مهندسة ميكانيكيةبكالوريوس هندسة
جامعة امللك عبدالعزيز10 - 2007مهندسة صناعيةماجستير هندسة

جامعة إيرلندا الوطنية6 - 2019م هندسة صناعيةدكتوراه هندسة

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

وكيل عمادة البحث العلمي - مدير مركز األبحاث واالستشارات - عضو هيئة تدريس - جامعة األعمال 2018م - 2020م
والتكنولوجيا

مدير تنفيذي - مجموعة املصانع - )2009( مدير تنفيذي اإلدارة الهندسية )2011( مدير تنفيذي مشروع 2007م - 2014م
الصناعات الغذائية كاماًل

مدير مشاريع - مدير سالمة املصانع أبحاث وتطوير - مدير اإلنتاج عدد من املصانع2002م - 2006 م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة الدكتور المهندس 
عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب ابوكويك

تاريخ الميالد : 1978/12/25م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك سعود1998ممحاسبةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مشرف تدقيق حسابات خارجي - شركة برايس واترهاوس كوبرز1998 - 2006
أخصائي مكافحة غسل األموال - البنك السعودي الفرنسي2006 - 2007
مستشار تنفيذي -إدارة حوكمة الشركات -هيئة السوق املالية2007 - 2017

املؤسس والرئيس التنفيذي ملكتب خبراء احلوكمة االستشاري2017م وحتى تاريخه

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمة مدرجةجلنة املخاطربصفته الشخصيةمستقلالتأمنياحتاد اخلليج للتأمني التعاوني

سعادة األستاذ 
غسان محمد عثمان كشميري

تاريخ الميالد : 19٦9/11/01م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة سان فرانسسكو بأمريكا18-12-1988مإدارة ومتويل ماجستير إدارة األعمال 
معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا9-2-1984مهندسة مدنيةبكالوريوس علوم

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

شركة األسمدة املتحدة السعودية -اإلدارة التنفيذية 2010 - حاليًا
شركة نسما القابضة - إدارة االستثمارات املالية2008م  - 2010م
شركة اخلبير املالية - إدارة األصول ، وإدارة تطوير املنتجات والبحوث2006م - 2008م
مصرف البحرين الشامل - متويل الشركات2000م - 2006م
مركز مراد االستشاري الهندسي - االستشارات الهندسية،والتصميم واإلشراف الهندسي للمشاريع1989م - 2000م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمة مدرجة-بصفته الشخصيةعضو مستقلالتأمنيسالمة للتأمني التعاوني

من خارج جتزئة األغذيةانعام الولية القابضة
مساهمة مدرجةجلنة املراجعةبصفته الشخصيةاملجلس

مسؤولية محدودةاللجنة التنفيذيةبصفته الشخصيةعضو تنفيذياملواد الزراعيةاألسمدة املتحدة السعودية

سعادة األستاذ 
احمد طارق عبدالرحمن مراد 

تاريخ الميالد : 19٦1/10/21م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

الهيئة السعودية للمحاسبني 1999ممراجع قانونيزمالة محاسب قانوني
القانونيني

جامعة الكويت1993ممحاسبةبكالوريوس
وزارة التجارة واالستثمار2018ماستشارات مالية و إدارية وضريبيةمستشار مرخص 14096

2012ILM�Institute of leadershipمتخطيط استراتيجيمخطط استراتيجي معتمد

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات املساندة يف شركة تطوير للخدمات التعليمية2012م وحتى تاريخه
عضو جلنة املراجعة - شركة عطاء التعليمية2016م وحتى تاريخه
عضو مجلس اإلدارة - شركة عطاء التعليمية2018م وحتى تاريخه

عضو جلنة املراجعة - الشركة السعودية لألسماك2014م - 2017م
املدير التنفيذي للقطاع املالي - عضو جلنة االستثمار - الشركة السعودية للشراء املوحد2009م - 2012م

مدير عام الشؤون املالية واإلدارية - مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي مدير عام الشؤون املالية 2006م - 2009م
واإلدارية - شركة آي جي أند جي الشرق األوسط

مدير عام الشؤون املالية واإلدارية - شركة آي جي أند جي الشرق األوسط1997م - 2006م
رئيس احلسابات يف شركة آي بي يف روك قروب - مشروع اخلزن اإلستراتيجي1993م - 1997م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمة مدرجةجلنة املراجعةبصفته الشخصيةعضو مستقلالتعليمشركة عطاء التعليمية

سعادة األستاذ 
محمد بن علي فالح العطيفي العنزي

تاريخ الميالد :  19٦9/09/1٣م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة كنت2005ماحملاسبة املالية واملراجعةالدكتوراه
جامعة امللك سعود1997مالعلوم يف احملاسبةاملاجستير

جامعة امللك عبدالعزيز1990ماحملاسبة املاليةالبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

احملاسبة املالية ومراجعة احلسابات والضرائب 2010م - األن
استشارات مالية - موارد بشرية 2005م - 2010م

أستاذ جامعي - عضوية مجالس إدارات - جلان مراجعة - استشارات مالية1990م - 2005م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

بصفته الشخصيةمستقلالتأمنيشركة أليانز السعودي الفرنسي
جلنة املراجعة 
- والترشيحات 

واملكافآت 
مساهمة مدرجة

سعادة الدكتور 
عبداهلل بن صغير محمد الحسيني 

تاريخ الميالد : 19٦٦/0٦/21م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

كلية اوكسيرنتال/ امريكا 1997ماالقتصاد بكالوريوس
جامعة كرانفايال /إجنلترا 2003مإدارة أعمال ماجستير
معهد التطوير اإلداري /سويسرا2020مإدارة األعمال التنفيذيةماجستير

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

إستشارات إدارية واستثمار2014م - حتى تاريخه
خدمات مصرفية2004م - 2014م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

بصفته الشخصيةعضو مستقلالتأمنياالهلي تكافل
عضو اللجنة 

التنفيذية و رئيس 
جلنة اإلستثمار

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلةجلنة الصناديقبصفته الشخصيةعضو مستقلاوراق ماليةسيدكو كابيتال

عضو غير مقاوالتبناء وانتماء
ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةتنفيذي

ذات مسؤولية محدودةجلنة الترشيحبصفته الشخصيةعضو مستقلصندوق ماليشركة صندوق الصناديق

تاريخ الميالد :1975/08/28

سعادة األستاذ 
طارق حسين عبداهلل لنجاوي



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة بيل _ كلية اإلدارة _ أمريكا1979مإدارة أعمالماجستير
كلية منلو ـ كاليفورنيا أمريكا1977مإدارة أعمالبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو مجلس اإلدارة شركة الشرق الوسط للرعاية الصحية2020م  وحتى تاريخه
عضو مجلس اإلدارة شركة صناعات األغذية الوطنية2018م وحتى اآلن
عضو مجلس اإلدارة شركة املخازن املتحدة2018م وحتى اآلن
عضو مجلس اإلدارة شركة الصناعات الغذائية الشرقية احملدودة )نيجيريا(2018م وحتى اآلن

الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيسائي 2018م وحتى2019م
عضو مجلس اإلدارة شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق2018م وحتى2019م

عضو مجلس اإلدارة شركة السكر املتحدة2018م وحتى 2019م
عضو مجلس اإلدارة شركة التوفيق لألكياس البالستيكية واملنسوجات2018م وحتى 2019م
عضو مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للبسكويت واحللويات2018م وحتى2019م

رئيس ومؤسس مشارك شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة ـ منظمة غير ربحية2018م وحتى اآلن
عضو مجلس اإلدارة / رئيس جلنة االستثمار / رئيس جلنة الترشيحات واملكافأة بشركة األهلي تكافل2010م وحتى2019م
رئيس مجلس اإلدارة واملساهم الرئيسي شركة اجلبس العاملية احملدودة 20053Gم وحتى اآلن
عضو املجلس االستشاري جامعة عفت2005م وحتى اآلن
عضو منظمة منارة األعمال . منظمة دولية ألصحاب األعمال واملدراء التنفيذين2005م وحتى اآلن
عضو منظمة الرؤساء الشباب.منظمة عاملية تضم أكثر من 28 الف من املدراء التنفيذين من 130 دولة1933م وحتى اآلن

عضو مجلس اإلدارة املنتدب شركة اجلبس األهلية. شركة مساهمة عامة1991م وحتى 1998م
رئيس مجلس اإلدارة شركة عمرو خاشقجي للتجارة احملدودة1983م وحتى اآلن

سعادة األستاذ 
عمرو محمد خالد خاشقجي

تاريخ الميالد : 1952/10/08م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

سعادة األستاذ 
عمرو محمد خالد خاشقجي

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة عمرو خاشقجي للتجارة 
احملدودة

مواد بناء تطوير عقاري 
ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصية تنفيذيواستشارات

ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةتنفيذيصناعة مواد اجلبسشركة اجلبس العاملية احملدودة

شبكة قادرون ألصحاب األعمال 
واإلعاقة

تقدمي خدمات التطوير 
والدعم والتأهيل 

والتوعية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةتنفيذي

شركة الشرق الوسط للرعاية 
الصحية

مستشفيات السعودي 
مساهمة عامة )مدرجة(رئيس جلنة املراجعةبصفته الشخصيةمستقلاألملاني

ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةمستقلصناعة مواد غذائيةشركة صناعات األغذية الوطنية

خدمات لوجستية شركة املخازن املتحدة
ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةمستقلمتقدمة

شركة الصناعات الغذائية 
ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصيةمستقلصناعة مواد غذائيةالشرقية احملدودة )نيجيريا(

 



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

�leadership and manageالدكتوراه
ment

CLAREMONT GRADUATE 2015م
UNIVERSITY

CLAREMONT GRADUATE 2014مPolicy, Evaluationماجستير
UNIVERSITY

�leadership and manageماجستير
ment

2009University of La Verneم

جامعة امللك سعود2007مإدارة األعمالبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مستشار رئيس مجلس اإلدارة يف الشركة السعودية للصناعات العسكرية2018م - حتى اآلن
كبير التنفيذين يف ريثبون العربية السعودية2017م - 2018م
مدير عام شركة ريثبون الشرق االوسط للخدمات الفنية احملدودة2015م - 2018م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة الدكتور 
حمد بن عبداهلل بن حمد الفوزان

تاريخ الميالد : 1985/05/21م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك عبدالعزيز بجدة1408هـهندسة تعدينبكالوريوس
جامعة اكستر بريطانيا1993مهندسة معادنماجستير

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

ناظر املصنع ومدير مشروع الهيب ليتش ومدير مشروع ضرغط للمغنزايت 1988م - 1998م
مدير عام الشؤون التجارية مبعادن ومدير مراقبة املشاريع مبعادن1998م - 2011م

مدير عام إدارة املخاطر واستمرارية األعمال/ مساعد لرئيس مجلس اإلدارة ومستشار فني2011م - 2015م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة المهندس 
عادل محمد كامل هاشم

تاريخ الميالد : 19٦٣/07/28م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1984مهندسة ميكانيكيةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(2013م - 2016م 
رئيس شركة اجلبيل للبتروكيماويات )كيميا(2012م - 2007م 

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مساهمةاللجنة التنفيذيةبصفته الشخصيةمستقلبتروكيماوياتالشركة املتقدمة للبتروكيماويات

سعادة المهندس 
عبدالعزيز عبداهلل مقبل الحبردي

تاريخ الميالد : 19/ ٦ 1958/0م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة اكرون )الواليات املتحدة  2002ماإلدارةماجستير
االمريكية(

جامعة امللك سعود بالرياض 1984مإدارة األعمال بكالوريس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الرئيس التنفيذي شركة تقنيات البناء للتطوير واالستثمار العقاري ومصنع فاست فورم للصناعة2018م - 2020م 
عضو مؤسس جمعية الصناعات الكيميائية   2020م

مستشار معالي وزير اإلسكان2015م - 2018م 
قائد فريق وزارة اإلسكان يف برنامج التحول الوطني )vision  2030(2018م - 2016م 
نائب مدير عام بنك التنمية االجتماعية2010م - 2015م 
مدير عام تقييم ومتويل املشاريع2010م - 2006م 

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مؤسسة فردية-شخصيتنفيذيتصنيع القوالبمصنع فاست فورم
شركة تقنيات البناء للتطوير 

واالستثمار العقاري
التطوير باستخدام 

شركة ذات مسؤولية محدودة-شخصيتنفيذيتقنيات البناء احلديثة

جمعية الصناعات الكيميائية
دراسات استشارية 

يف مجال الصناعات 
الكيميائية

جمعية تعاونية-شخصيغير تنفيذي

سعادة األستاذ 
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الخيال

تاريخ الميالد :  19٦2/10/2٣م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فيصل بالدمام  1993مهندسة معماريةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن )معدنية(2014م حتى تاريخه
نائب املدير العام لشركة معدنيه2005م - 2014م 

العمل يف عدة شركات كبرى يف مجال الغاز والبترول ويف قطاع التعدين ويف شركة الكهرباء السعودية ويف 1993م - 2005م 
الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

صناعيمعدنية
تنفيذي 

)نائب رئيس 
املجلس(

مساهمة عامة مدرجة-شخصية

سعادة المهندس
شاكر بن نافل بن شارع العتيبي

تاريخ الميالد :  19٦8/0٣/28م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة حائل) 8-8-2022م( حتت الدراسةإدارة املوارد البشرية التنفيذيماجستير
جامعة امللك فيصل10-5-2015مإدارة األعمالبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مدير عام املوارد البشرية والشؤون اإلدارية - شركة أكواباور /نوماك04-2016م  وحتى اآلن
مدير عام املوارد البشرية والشؤون اإلدارية -مجموعة السريع التجارية الصناعية04-2014م /3 - 2016م

رئيس قسم التعويضات واحلوافز- الشركة املتقدمة للبتروكيماويات01-2010م /3 - 2014م
أخصائي تعويضات التنفيذيني - شركة سابكـ09-1998م /12 - 2009-م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة مساهمة مغلقة-بصفته الشخصيةعضو مستقلحتلية املياةشركة توسعة الشعيبة
شركة مساهمة مغلقة-بصفته الشخصيةعضو مستقلحتلية املياةشركة رابغ لتحلية املياة

سعادة األستاذ 
مطلق طلق صحن الدهمشي العنزي

تاريخ الميالد : 1980/0٦/07م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

شيبنزبيرق بنسلفينيا - امريكا2014إدارة أعمالماجستير
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة2009ادارة عامةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مدير إدارة احلوكمة - شركة سالمة للتأمني التعاوني 2020م - اآلن
املدير اإلقليمي للمنطقة الغربية - شركة امبكو القابضة2019م - 2020م

مستشار اداري معتمد - مركز جوهر اإلدارة لإلستشارات2017م - اآلن
الرئيس التنفيذي - جلنة تراحم جدة - حاصل على جائزة مكة للتميز2015م  - 2017م
مـساعد املـدير التنفيذي - شركة نسما القابضة2005م  - 2016م
اداري - وزارة التعليم2001م  - 2005م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة األستاذ 
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الزهراني

تاريخ الميالد : 1981/07/1٣م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة والية تكساس األمريكية2015متسويقدكتوراه إدارة أعمال 
جامعة والية كولورادو االمريكية2010متسويقماجستير إدارة أعمال

جامعة امللك سعود2002متسويقبكالوريوس إدارة أعمال

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

رئيس قسم التسويق يف جامعة الفيصل2015م - حتى اآلن
رئيس اللجنة املالية يف مجموعة الفكر املنبثقة من مجموعة دول العشرين2019م - حتى اآلن

أستاذ زائر يف جامعة والية تكساس األمريكية2014م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

لإلستشارات اإلداريةسنمار
رئيس مجلس 

اإلدارة- غير 
تنفيذي

ذات مسؤولية محدودة-بصفته الشخصية

سعادة الدكتور 
سعد بن عبد العزيز بن سليمان الحقيل 

تاريخ الميالد :  1980/08/٣0م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

ساوثهامبتون - بريطانياديسمبر 1996ممحاسبة وعلوم إداريةماجستير
امللك عبدالعزيز - جدةيوليو 1987مإدارة أعمالبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

تقدمي االستشارات احملاسبية واملالية واإلدارية واالستراتيجية والتنظيمية2015 - حالية
تأسيس حسابات شركة معادن وتولي مهام الرقابة املالية على األداء1998 - 2015

مسك احلسابات و اعداد التسويات والقوائم املالية واعداد املوازنة 1987 - 1995

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

     

سعادة األستاذ 
عبدالرحمن بن عمر محمد باداود

تاريخ الميالد : 0٣/19\/19٦5م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

2013Bryant Universityادارة أعمالماجستير

جامعة الملك سعود1998ادارة أعمال - أعمال دوليةبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

مدير شركة مدراء األصول املالية - شركة استشارات مالية تحت التأسيسمايو 2019 - حتى االن
باحث مشارك يف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات - مشروع إعداد ورقة حوافز البيروقراطينيجون 2019 - ديسمبر 2019

مدير مكتب حتقيق الرؤية بوزارة النقل والذي كان ميثل أيضًا عدة جھات حكومية أخرى كهيئة الطيران والموانئ نوفمبر 2016 - ديسمبر 2018
والنقل العام

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

مؤسسة غير ربحيةجلنة االستثمارصفة شخصية عضو مستقلمؤسسة غير ربحية جمعية سند اخليرية
مؤسسة غير ربحية-صفة شخصية عضو مستقل مؤسسة غير ربحية جمعية التوطني الهندسي 

سعادة األستاذ 
محمد عبداهلل سعد السويد

تاريخ الميالد : 197٦/09/22م



لجنة 
المراجعة

2020

لجنة 
المراجعة

2020



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة بورتالند - الواليات املتحدة 1981مإدارة أعمالبكالوريوس 
األمريكية

معهد سيتي بانك - اليونان1982مإدارة العمليات البنكيةتأهيل مهني
معهد سيتي بانك - الواليات املتحدة 1989ماإلدارة املالية للشركات تأهيل مهني

األمريكية

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

محافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية2013 - األن
عدة أدوار قيادية يف الصناعة املصرفية يف اململكة1992 - 2013

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

ممثل عن شخصية غير تنفيذي االتصاالتشركة احتاد اتصاالت 
مساهمة مدرجةاللجنة التنفيذيةاعتبارية 

ممثل عن شخصية غير تنفيذياملواد األساسيةاملجموعة السعودية 
اعتبارية 

جلنة الترشيحات 
مساهمة مدرجةواملكافآت

شركة التعدين العربية السعودية 
ممثل عن شخصية غير تنفيذياملواد األساسية)معادن(

مساهمة مدرجةاللجنة التنفيذيةاعتبارية 

معالي  األستاذ
سليمان عبدالرحمن عبداهلل القويز

تاريخ الميالد : 1957/02/01م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة أكسفورد2018مإدارة أعمال دوليةدبلوم
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1986مإدارة أعمالماجستير

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1984مهندسة مدنيةبكالوريوس 

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

نائًبا لوزير الصناعة والثروة املعدنية لشؤون التعدين2018 - حتى اآلن
رئيس شركة التعدين العربية السعودية )معادن(2011 - 2018
نائب رئيس شركة التعدين العربية السعودية )معادن(2006 - 2011
املدير العام يف شركة أسمنت القصيم1993 - 2006
نائب الرئيس للمالية يف شركة )شرق(1987 - 1993

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة التعدين العربية السعودية 
ممثل عن شخصية غير تنفيذيمواد االساسية"معادن"

اعتبارية

عضو اللجنة 
التنفيذية

و عضو جلنة 
السالمة واالستدامة

مساهمة مدرجة

ممثل عن شخصية غير تنفيذيالنقلالشركة السعودية للنقل اجلماعي
اعتبارية

رئيس جلنة 
اإلستثمار 

واالستراجتية
مساهمة مدرجة

معالي المهندس
خالد بن صالح بن محمد المديفر

تاريخ الميالد : 19٦1/12/09م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن1989ممحاسبةبكالوريوس يف اإلدارة الصناعية
املعهد األمريكي للمحاسبني 1994ممحاسبةمحاسب عام معتمد

القانونيني، الواليات املتحدة 
)CPA( األمريكية

الهيئة السعودية للمحاسبني 1992ممحاسبةمحاسب عام معتمد
القانونيني، اململكة العربية السعودية 

)SOCPA(

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

عضو جلنة التدقيق واملخاطر واالمتثال - شركة تكوين املتطورة للصناعات 2011م 2020-م
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة التدقيق واملخاطر - مجموعة متبولي2013م  - 2018م 

عضو مجلس اإلدارة وعضو جلنة التدقيق واملخاطر واالمتثال - مبكو 2018م 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة التدقيق وعضو جلنة املكافآت - اوريكون انترناشونال )استراليا(2014م -  2016م
شريك رئيسي - برايس واتر هاوس كوبرز  السعودية2008م -  2010م
شريك إداري - برايس واتر هاوس كوبرز السعودية2006م  - 2008م

سعادة األستاذ 
وليد بن إبراهيم بن محمد شكري

تاريخ الميالد : 19٦٦/07/2٣م



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

شركة بوبا العربية للتأمني 
مساهمة مدرجةجلنة املراجعةبصفته الشخصيةمستقلتأمنيالتعاوني

الشركة السعودية لالستثمار 
الزراعي واإلنتاج احليواني

)عضو مجلس إدارة(
االستثمار الزراعي 
مساهمة مغلقةجلنة املراجعةبصفته الشخصيةمستقلواإلنتاج احليواني

الهيئة العامة للصناعات 
جلنة املراجعة بصفته الشخصيةمستقلصناعةالعسكرية

هيئة حكوميةواملخاطر وااللتزام

مجموعة عبداحملسن احلكير 
للسياحة والتنمية

)عضو مجلس إدارة(
جلنة املراجعة بصفته الشخصيةمستقلاخلدمات االستهالكية

مساهمة مدرجةواملخاطر وااللتزام

شركة الشرق األوسط لصناعة 
وإنتاج الورق

)عضو مجلس إدارة(
جلنة املراجعة بصفته الشخصيةمستقلاملواد األساسية

مساهمة مدرجةواملخاطر وااللتزام

مساهمة مدرجةجلنة املراجعة بصفته الشخصيةمستقلاملرافق العامةالشركة السعودية للكهرباء
يوسف بن أحمد كانو
جلنة املراجعة بصفته الشخصيةمستقلاستثمار)عضو مجلس إدارة(

مسؤولية محدودةواملخاطر وااللتزام

شركة التعدين العربية السعودية 
مساهمة مدرجةجلنة مراجعة بصفته الشخصيةمستقلاملواد األساسية)معادن(

سعادة األستاذ 
وليد بن إبراهيم بن محمد شكري



  دليل المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة من 2020/10/25م -2023/10/24م

السيرة الذاتية للمرشح

المؤهالت العلمية  للعضو

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل

معهد هوجن كوجن للمحاسبني 1995ممحاسبة قانونيةتأهيل مهني
القانونيني املعتمدين

معهد احملاسبني القانونيني يف 1995ممحاسبة قانونيةتأهيل مهني
إجنلترا وويلز

جامعة ساوثهامبتون1991مهندسة أنظمة طيرانبكالوريوس

الخبرات العملية للعضو

مجاالت الخبرةالفترة

رئيس قسم املراجعة الداخلية يف صندوق االستثمارات العامة2019م - الى االن
رئيس املخاطر وااللتزام يف شركة 2019Prudential Indonesia م 

رئيس املدققني داخليني يف شركة Prudential Assurance 2014م - 2019م
املدير العام ورئيس قسم املراجعة الداخلية يف آسيا يف بنك باركليز2006م - 2013م
املدير اإلقليمي للمراجعة الداخلية يف دويتشه بنك1997م - 2006م
مدير يف شركة 1991KPMGم - 1997م

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

النشاط الرئيساسم الشركة

صفة 
العضوية 
)تنفيذي، 

غير تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوني للشركةعضوية اللجان

سعادة األستاذ 
مايك تشينغ
تاريخ الميالد : 1970/0٦/15م
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