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المؤهـالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل
بكالوريوس

1

التخصص

تاريخ الحصول
عليه

علم النفس والدراسات
اإلجتماعية

1404

إسم الجهة المانحة
جامعة الملك سعود

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

من

إلى

1414

1418

عضو مجلس منطقة حائل – الدورة األولى

1418

1422

عضو مجلس منطقة حائل – الدورة الثانية

1419

1423

عضو مجلس إدارة غرفة حائل

1427
1427

1432
1439

نائب رئيس مجلس الغرف السعودية
رئيس مجلس إدارة غرفة حائل

1440
1427
عضو هيئة أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل
العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً
كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

إسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
إعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة
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السيرة الذاتية
المرشح /خالد عبد العزيز األحمد
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح
اإلسم الرباعي
الجنسية

م .خالد عبد العزيز أحمد األحمد
سعودي

تاريخ الميالد

1388/3/8هـ

المؤهـالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل
بكالوريوس

1

التخصص

تاريخ الحصول
عليه

إسم الجهة المانحة

هندسة ميكانيكية

1994

جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

من

إلى

1995

2015

تدرج بعدة مناصب تنفيذية بشركة سابك

2015

2018

المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة أسمنت حائل

2018

حتى تاريخه

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل

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

إسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
إعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

نموذج 1
السيرة الذاتية
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح
ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﻘﺻﺑﻲ
اإلسم الرباعي
ﺳﻌودي

الجنسية

تاريخ الميالد

1985/7/30

1405/ 11 / 13

المؤهـالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول
عليه

إسم الجهة المانحة

۱

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

اﻹدارة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ

2008

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯿﺰوري ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ

۲

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ادارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻣﺎﻟﯿﺔ

2013

ﺟﺎﻣﻌﺔ درﻛﺮ ﻟﻺدارة

الخبرات العملية للعضو المرشح
من

إلى

2014

ﻣﺳﺗﻣر

مجاالت الخبرة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺷﯾرة اﻟﺳﻌودﯾﺔ  -اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -ﻣﺎﻟك ادارة ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ  -اﺳﺘﺜﻤﺎر  -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

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

إسم الشركة
ﺑﺗروﻣﯾن
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺟﯾرﯾﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻼج
ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﺗرﻓﯾﮫ

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،
مستقل

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس

ﻣﺳﺗﻘل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
إعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﻋﺿواﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ  ،ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

منصور بن صالح الحمد الخربوش
سعودي

الجنسية

1956 /02 /13م

تاريخ الميالد

 .1المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المناحة

1

بكلريوس

هندسة كهربائية

مايو 1981م

جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا

2

ماجستير

هندسة كهربائية

ديسمبر 1982م

جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا

الخبرات العملية للعضو المرشح
1998-1983
2010-1998
2015-2010

مجاالت الخبرة
شركة الجبيل للكيماويات  -أنظمة حاسب آلي ،تشغيل وصيانة ،مشتريات ،إدارة ،أنظمة جودة
شركة سابك  -تسويق ومبيعات ،برامج تحول ،خدمات مشتركة ،منتجات متخصصة ،إدارة
الراجحي القابضة  -إدارة تنفيذية ،صناعات تحويلية ،صناعة مواد بناء ،مقاوالت ،عقارات

الفترة

2018-2016
2021-2018

وزارة الخدمة المدنية  -برامج تحول -خدمات مشتركة ،إستشارات
شركة المياه الوطنية  -إستشارات ،برامج تحول وخدمات مشتركة

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
الشكل القانوني
عضوية
(بصفته الشخصية،
(تنفيذي ،غير
النشاط
اسم الشركة
م
للشركة
اللجان
ممثل عن شخصية
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
مساهمة مدرجة
لجنة
بصفته الشخصية
مستقل
صناعية
نسيج العالمية
1
المراجعة
ذات مسؤولية
بصفته الشخصية
مستقل
نقل
شركة تطوير للنقل التعليمي
2
محدودة
مساهمة مدرجة
لجنة
بصفته الشخصية
مستقل
إسمنت
إسمنت حائل
3
المراجعة
مساهمة مغلقة
لجنة
بصفته الشخصية
مستقل
خدمات -تحلية المياه
شركة رابغ الثالثة
4
المراجعة
المالحة
مساهمة مغلقة
لجنة
بصفته الشخصية
مستقل
خدمات -أنتاج
شركة رابغ للكهرباء
5
المراجعة
الكهرباء

6

شركة سكاكا للطاقة الشمسية

7

شركة صناعات العيسى

خدمات -أنتاج
الكهرباء
صناعية

مستقل

بصفته الشخصية

مستقل

بصفته الشخصية

لجنة
المراجعة
لجنة
المراجعة

مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عبدالعزيز طارق عبدا -البسام

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1986/11/19

ب ) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

اﻵداب  -اﻹﻗﺗﺻﺎد

2009

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت

2

دﺑﻠوم

إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

2013

3

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

إدارة اﻷﻋﻣﺎل

2017

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻔرﺑول
University of Liverpool

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻧدن ﺑزﻧس ﺳﻛول
London Business School

ج ) الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2017 - 2010

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم  -ﺷرﻛﺔ ﻧﺳطﻊ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

2019 - 2012

ﺗﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم  -ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺳﺎم اﻟدوﻟﯾﺔ

2021 - 2012

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم  -ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺳﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

2021 - 2012

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌدات واﻟﺗﺟﺎرة

د ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة اخرى أيا ً كان
شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :
طبيعة العضوية
الشكل
(بصفته
صفة العضوية
القانوني
الشخصية  ،ممثل عضوية اللجان
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
اسم الشركة
م
للشركة
عن شخصية
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
1

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺟﯾرﯾﺔ

اﻟﺗﻌدﯾن

ﻣﺳﺗﻘل

ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ -
ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

نموذج ( ) 1
السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو
ا السماالرباعياا

عواض بن عوض بن عيد

الجـنسـيـ ـ ـةاا

سعوديا

العتيبيا
تاريخاامليالداا

ا

1397/7/1ا

 .2املؤهالت العلمية للعضوا
ما

املؤهلاا

التخصصاا

تاريخاالحصولاعلىااملؤهلاا

اسماالجهةااملانحةاا

1ا

ماجستيراا

هندسةاوادارةااملشاريعاا

2008ا

جامعهاكرانفيلداالبريطانيةاا

2ا

بكالوريوسا

هندسةاكيميائيةاا

2003ا

جامعةاامللكافهداللبترولاواملعاد انا

3ا

عضوامجلساادارةامعتمداا

شهادةامهنيةا

2020

the GCC Board
Directors Institute

4ا

ا

ا

ا

ا

5ا

ا

ا

ا

ا

 .3الخبرات العملية للعضوا
الفتر اةا

مجالتاالخبرةا

-2018االنا

الرئيساالتنفيذيالشركةامياهناا اوهيامتخصصهافياتطويراوا الستثماراوتشغيلااصولااملياهاوالبنيةاالتحتيةاا

2018-2017ا

نائباالرئيساالتنفيذيا–اشركةااملياهاالوطنيةا:اااالتخصيصاوالشؤواناالتجاريةالكافةاخدماتااملياهافيااململكةاالعربيةاالسع اوديةا

2017-2016ا

الرئيس-اشركةاكيماوياتاالدارا/االشركةاالعامليةاللصناعاتاالتحويلية:اتطويرامنتجاتامتخصصهافيامجا الاالبتروكيماوياتاا

2016-2011ا

مديراتطويراالعمالابشركةااكوااالقابضةا(رؤويةاالعامليةالالستثمار)اوشركاتهااالتابعهاا

2011-2004ا

مستشارافنيابصندوقاالتنميةاالصناعيةاالسعودي اةا

ً
 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
ما

اسماالشركةاا

النشاطاالرئيساا

صفةاالعضويةاا
(تنفيذي،اغيراتنفيذي،ا
مستقل)اا

طبيعةاالعضويةا(بصفتها
الشخصية،اممثلاعناشخصيةا
اعتبارية)اا

1ا

ش اركةاتطويراوتشغيلااملدناالصناعيةاا

خدماتااملياهاا

2ا

شركةابيئةاالجزيرها

التشغيلا
لصولااملياها

3ا

شركةاانتاجامياهاالرياضا

انتاجامياهاا

تنفيذياا

4ا

شركةااانماءااملستقبلا

تجارةاوامقاولتاا

غيراتنفيذياا

بصفهاشخصيةاا

5ا

الشركاءاالدوليوناللمياهاا

خدماتاتوزيعااملياهاا

غيراتنفيذياا

بصفتهاالشخصيةاا

والصيانةا

عضويةااللجاناا

الشكلاالقانونياللشركةاا
ذاتامسؤوليةامحدودةاا

تنفيذياا

بصفهاشخصيةاا

ا

تنفيذياا

بصفهاشخصيةاا

ا

بصفهاشخصيةاا

ا

ذاتامسؤوليةامحدودةاا

ا

ذاتامسؤوليةامحدودةاا

التنفيذيةاا

ذاتامسؤوليةامحدودةاا

ذاتامسؤوليةامحدودةاا

نموذج ( ) 1

اﻟﺴ�ة اﻟﺬاﺗ�ﺔ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )(1
ي
 .1اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺨﻀ�ي
ﻋ�
اﻟ��ﺎ�
اﻻﺳﻢ
ي
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋبﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ي
ي
ﺳﻌﻮدي

اﻟﺠنﺴ�ﺔ

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﻤ�ﻼد

 .2اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺆﻫﻞ

1406/09/20ه

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﺤﺼﻮل اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻋ� اﻟﻤﺆﻫﻞ

بكﺎﻟﻮر�ﻮس

إدارة أﻋﻤﺎل

2014

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋبﺪ اﻟﻌ��ﺰ

ﻣﺎﺟﺴﺘ�
ي

إدارة أﻋﻤﺎل

2019

ﺟﺎﻣﻌﺔ  IEﻟﻸﻋﻤﺎل بﻤﺪر�ﺪ ،أﺳبﺎﻧ�ﺎ

دبﻠﻮم – ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2011

ف
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻄ��ﺮ اﻷﻓﺮاد ي� ﺑ��ﻄﺎﻧ�ﺎ CIPD

ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف SPHRi

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2010

اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮارد
ش
اﻟب��ﺔ SHRM

2018

ش
دي
�ﻛﺔ بﻼدﻳﻮم ﻟﻼﺳتﺸﺎرات  ،ب ي

ت
ت
)اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﻣﺤ�ف ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺷﻬﺎدة
ت
اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ
ت
اﺗ��(
بﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮازن اﻹﺳ� ب ي
ت
اﻟﻤﻮارد
اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮارد ش
2018
اﻟب��ﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي اﻟﻤﺘﻘﺪم
ش
اﻟب��ﺔ واﻟﻘ�ﺎدات

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣتﺸﻐﻦ روس ﻟﻺﻋﻤﺎل ،ﻣتﺸﻐﻦ
اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺨ�ات اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
.3
ب
ت
اﻟﺨ�ة
اﻟﻔ�ة
ﻣﺠﺎﻻت ب
ت
ﺣى اﻻن
2019

ت
ف
اﻟﻮﻃى ﻟﻠﺘﺨﺼ�ﺺ
اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋ�ﺲ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ي

2019 2017

اﻟب��ﺔ ،ش
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد ش
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻟﻺﺳكﺎن

2018 2017

ﻣﺴتﺸﺎر رﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮﻟ�ﺲ واﺟﻦ

2017 2015

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮﻟ�ﺲ واﺟﻦ

2015 2011

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد ش
اﻟﺘﻨﻈ�� ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔ�ﺼﻠ�ﺔ
اﻟب��ﺔ واﻟﺘﻄ��ﺮ
ي

2011 2004

ت
ﺧ�ات إدارة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ بﺎﻟﻤﻮارد ش
اﻟﻤﺸ��ﺎت ،اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدار�ﺔ ،ﺗﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﻟب��ﺔ،
ب
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

�
ض
ض
اﻟﻘﺎﻧﻮى
ﻏ� ﻣﺪرﺟﺔ( او أي ش�ﻛﺔ أﺧﺮى أ�ﺎ كﺎن ﺷكﻠﻬﺎ
 .4اﻟﻌﻀ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ي� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ش�كﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ او ي
ي
أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ض
اﺳﻢ ش
ﺻﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮى
اﻟﺸكﻞ
اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻃﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻋﻀ��ﺔ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋ�ﺲ
اﻟ�ﻛﺔ
ي
ﻏ� )بﺼﻔﺘﻪ
)ﺗﻨﻔ�ﺬي،
ي
ﺗﻨﻔ�ﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ
ﺷﺨﺼ�ﺔ
ﻋﻦ
اﻋﺘبﺎر�ﺔ
ش�ﻛﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻷﻓﻖ

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻋﻤﺎل
ﻏ� ﺗﻨﻔ�ﺬي /ش��ﻚ
ي
وﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
)ﻏ�
ﻣﺤﺪودة ي
ﻣﺪرﺟﺔ(

ش�ﻛﺔ ﻧﺨبﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻏ� ﺗﻨﻔ�ﺬي /ش��ﻚ
ي

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
)ﻏ�
ﻣﺤﺪودة ي
ﻣﺪرﺟﺔ(

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
رﺋ�ﺲ
ت
)ﻏ�
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
ﻣﺤﺪودة ي
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت )ﻣﻦ ﻣﺪرﺟﺔ(
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻻﺳتﺸﺎرات اﻹدار�ﺔ
واﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ

يف
ش�ﻛﺔ ﺟﻠﻮب ﻣ�ﺪ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ إدارة وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺄﻣن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻄى
بي

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت
ش�ﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻋﺬ�ﺐ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت

ش�ﻛﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﻠﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
واﻟﻤﻬﻨ�ﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت
ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت

نموذج 1
السيرة الذاتية
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح
اإلسم الرباعي
الجنسية

عبدالعزيز حبيب فاضل الشمري
سعودي

 8أغسطس  1979م

تاريخ الميالد

المؤهـالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

1

ماجستير

2

بكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول
عليه
 12ديسمبر  2017جامعة حائل

إسم الجهة المانحة

هندسة وإدارة جودة

 29يونيو 2003

هندسة صناعية

جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

من

إلى

2004

2010

شركة سابك – إدارة التخطيط وإدارة التسويق

2010

2012

شركة معادن – إدارة التخطيط االستراتيجي

2012

2020

شركة اسمنت حائل – إدارة التميز المؤسسي

2020
-

حتى االن
-

اعمال تجارية حره
-

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

إسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
إعتبارية)

عضوية اللجان

-

ال يوجد

-

-

-

-

-

-

ال يوجد

-

-

-

-

-

الشكل القانوني
للشركة

نموذج 1
السيرة الذاتية
 -1البيانات الشخصية للعضو المرشح

محمد طاهر عبدالحكيم عثمان

اإلسم الرباعي
الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

١٣٧٤-٦-٥

المؤهـالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

١

بكالوريوس

هندسة كيميائية

تاريخ الحصول
عليه
١٩٧٧

إسم الجهة المانحة
جامعة ا'لك فهد للبترول وا'عادن

الخبرات العملية للعضو المرشح
إلى

من
٢٠٠٩ - ١٩٩٩
١٩٩٩ - ١٩٩٥
١٩٩٥ - ١٩٩٢

مجاالت الخبرة

وغيرها من
نائب ا&دير العام للشؤون الفنية ثم الرئيس التنفيذي للشركة | شركة أسمنت العربية
الخبرات في
عضو اللجنة التنفيذية )مجموعة بن 3دن السعودية  -قطاع البترول والتعدين( ونائب
مجا1ت تكرير
الرئيس Eحد الشركات اJشتركة
النفط وصناعة
مدير مصفاة الرياض للبترول | شركة سمارك ثم شركة أرامكو السعودية
ا;سمنت
شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً وا?قاو1ت

العضوية الحالية في مجالس إدارة
كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

إسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
إعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ
 .1اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣرﺷﺢ
ﻓﮭد ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟراﺟﺣﻲ
اﻻﺳم اﻟرﺑﺎﻋﻲ
28/10/1416
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
ﺳﻌودي
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
 .2اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣرﺷﺢ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤھل
اﻟﺗﺧﺻص
اﻟﻣؤھل
م
1
إدارة اﻟﺟودة
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
2

دﺑﻠوم

إدارة أﻋﻣﺎل

3

ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ

دﺑﻠوم اﻣرﯾﻛﻲ

 .3اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣرﺷﺢ
اﻟﻔﺗرة

ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ – 2018
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ – 2019

ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ – 2020
2015 - 2018
2012-2017

2015- 2014
2014 - 2013

3
4
5
6

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ
IE UNIVERSITY
LEYSIN AMERICAN SCHOOL

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺑرة

ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ ﻟﻠﮭﯾدروﻟﯾك
ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ ﻛول ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ ﻟﻠﻧﻘل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ
ﻣﺳؤول إدارة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ ﻟﻠﮭﯾدروﻟﯾك
ﻣﺷرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺞ

 .4اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارات ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ أﺧرى ) ﻣدرﺟﺔ أو ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ (
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾس
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
م
)ﺑﺻﻔﺗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
)ﺗﻧﻔﯾذي ،ﻏﯾر
ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذي ،ﻣﺳﺗﻘل(
اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ(
ﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻘﺎوﻻت
ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﺳف اﻟراﺟﺣﻲ
1
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذي
2

اﺳم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ

ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻠﺟﺎن

اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓردﯾﺔ

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك
سعودي

الجنسية

1978-12-25

تاريخ الميالد

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول
على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس هندسة

هندسة ميكانيكية

2001-10

جامعة امللك عبدالعزيز

2

ماجستيرهندسة

هندسة صناعية

2007-10

جامعة امللك عبدالعزيز

3

دكتوراة هندسة

هندسة صناعية – أدارة مشاريع

2019-06

جامعة إيرلندا الوطنية

4

حاصل على ما يزيد عن  60دورة وشهادة
تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 19
سنة املاضية ..أبرزها ..

إدارة املشاريع – إدارة الجودة – إدارة السالمة – االبتكار والتطوير– أدارة التغيير– اعداد دراسات الجدوى
– الصيانة الشاملة  -برنامج الوقاية الشاملة 6 -سيجما – سالمة الغذاء – مشروع برامج التمكيين
والتهيئة للمصانع – سالسل االمداد – التخطيط االستراتيجي – إدارة العقود فيدك

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2002-2001

برنامج العمل املتكامل – اإلدارة الهندسية – بروكتر اند جامبل

2003-2002
2004-2003
2006-2004

مدير مشاريع – صافوال لألغذية
مدير مجموعة – األبحاث وتطوير املنتجات – صافوال لألغذية

2008-2006

مدیر عام مساعد ..مجموعة املصانع (مصنع التعبئة ،الصفیح  ،املواد البالستیكیة)  -صافوال لألغذیة

2011-2008
2013-2011
2016-2013
2019-2018
-2019حتى االن

مدیر تنفیذي  -االدارة الھندسیة والخدمات  -صافوال لألغذیة

مدير الصحة والسالمة – صافوال لألغذية

مدیر تنفیذي أول  -شركة الصناعات الغذائیة العاملیة ( -مشروع مشترك بین صافوال واملراعي وشركات عاملیة)
مدیر تنفیذي أول  -االدارة الھندسیة و املشاریع  -مجموعة صافوال لالغذیة
محاضر ومشرف أبحاث املاجستیر  -الجامعة الوطنية بأيرلندا
وكیل عمادة البحث العلمي ومدبر قسم التطوير االقتصادي و ريادة االعمال  -وأستاذ مساعد بكلیة الھندسة – UBT

.4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) او أي شركة أخرى أيا ً
كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :
م

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية (تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

1
2
3
4
5

اليوجد

نموذج رقم ) (1الس ﺮة الذاتية
أ(

البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الربا ي
الجنسية

 1964/11/05م

تاريخ امليالد

ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1
2
3
4
5

تاريخ الحصول ع ى املؤهل

التخصص

اسم الجهة املناحة

1984
1992

2007

2021

ج( الخ ﺮات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخ ﺮة

الف ﺮة

- 2019
2021 - 2015
2008 - 2006
1996 - 1994
ً
د( العضوية الحالية ي مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ ﺮ مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م ا

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غ ﺮ
تنفيذي ،مستقل(

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

