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( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )   
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (1

المغامس  العزيزعبد  بن  عبدللا   بن  أحمد   االسم الرباعي 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد    ٤۱۳۸/ ۷/  ۱

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  (2

 م المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 ۱ دكتوراه  محاسبة  ۱۹۹۷  المسيسبي  والية   جامعة

 ۲ ماجستير  محاسبة  ۱۹۸۹ بورت   بردج  جامعة

 ۳ بكالوريوس  محاسبة  ۱۹۸٦ سعود  الملك جامعة

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

  ۱۹۹۷ - ۱۹۸۹ يد مع

 ۲۰۰٦  -  ۱۹۹۷ مساعد  أستاذ  

 ۲۰۰٦ - ۲۰۰۱ القانونيين  للمحاسبين الهيئة السعودية عام  أمين نائب 

 ۲۰۲۱  -  ۲۰۰٦ ونيين القان محاسبين لل السعودية  هيئةال عام  ين أم

 حتى اآلن  –  ۲۰۲۱ محاسبين لللمراجعين وا  السعودية  للهيئةالرئيس التنفيذي 

 أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني مدرجة(أو غير  )مدرجة أخرى مساهمة اتس إدارات شركالالعضويات الحالية في مج   (4

أو اللجان المنبثقة منها:                 

الشكل القانوني  

 ركة  ـــــللش
ة طبيعة العضوي عضوية اللجان  

الشخصية  )بصفته 

، ممثل عن  

 (شخصية اعتبارية 

ة  ــصفة العضويـ

) تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

مجلس اإلدارة  مدرجة  ساهمة م

 ولجنة المخاطر 
 1 ينساب  اويات وكيمبتر  مستقل  الشخصية  بصفته

 2 البالد المالية  مالي و استثمار مستقل  الشخصية  بصفته لجنة المراجعة محدودةمسئولية 

 3 طوكيو مارين  اإلنماء  تأمين مستقل  الشخصية  بصفته لجنة المراجعة مساهمة مدرجة 

 



  
 
 
 

 1.البيانات الشخصية

   منصور محمد سليمان بالغنيم 
1978/10/27   سعودي   

 2. املؤهالت العلمية للعضو 

     

-1 بكالوريس إدارة مالية واستثمار  2001 جامعة الملك سعود   

 3. الخبرات العلمية للعضو

  

بنك سامبا  –في مصرفية واستثمار الشركات و عضو لجنة االئتمان  عالقاتمدير   2001 /9 - 2005   /7   

سامباكابيتال -الثابت مدير وحدة أسواق الدين و الدخل   2006   /21– 2010  /6  

طاقة و االتصاالت شركة استراتيجيا لل –المدير العام   2010   /6 – 2014  /9  

بنك الخليج الدولي –رئيس تطوير االعمال في مصرفية الجملة و الشركات    2014   /9 – 2021  /5  

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