
 

 

 

 

 

 المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة

 م4202يوليو  15في تاريخ وحتى انتهاء الدورة  م  2120يوليو  16تاريخ  لدورة مجلس اإلدارة ابتداًء من

 

 

 

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 منصور صالح الحمد الخربوش االسم الرباعي

 م13/02/1956 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

 امريكا - الحكومية جامعة والية لويزيانا 1981مايو  هندسة كهربائية بكالوريوس 1

 امريكا - الحكومية جامعة والية لويزيانا 1982ديسمير  هندسة كهربائية ماجستير 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 جودة أنظمة إدارة، مشتريات، وصيانة، تشغيل آلي، حاسب أنظمة - للكيماويات الجبيل شركة 1998 - 1983

 إدارة متخصصة، منتجات مشتركة، خدمات تحول، برامج ومبيعات، تسويق - سابك شركة 2010 - 1998

 عقارات مقاوالت، بناء، مواد صناعة تحويلية، صناعات تنفيذية، إدارة - القابضة الراجحي 2015 - 2010

 إستشارات مشتركة، خدمات -تحول برامج - المدنية الخدمة وزارة 2018 - 2016

 مشتركة وخدمات تحول برامج إستشارات، - الوطنية المياه شركة 2021 - 2018

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مدرجة -  مساهمة  لجنة المراجعة  شخصية مستقل  صناعة كيان السعوديةشركة   1

 مدرجة - مساهمة  لجنة المراجعة  شخصية مستقل  صناعة نسيج العالميةشركة  2

 مدرجة -مساهمة   لجنة المراجعة شخصية مستقل أسمنت شركة أسمنت حائل 3

 محدودةمسؤولية  --- شخصية مستقل نقل مدرسي شركة تطوير للنقل التعليمي 4

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل تحلية مياة الثالثة رابغ شركة 5

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل إنتاج الكهرباء للكهرباء رابغ شركة 6

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل إنتاج الكهرباء شركة سكاكا للطاقة الشمسية 7

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 وائل سعد عبدالعزيز الراشد االسم الرباعي

 م3/8/1970 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 دكتواره 1
نظم  –إدارة التغيير 

 المعلومات
 ستر بريطانيامانش –جامعة سالفورد  2013

 بريطانيا –جامعة هل  2002 إدارة أعمال  ماجستير 2

 جامعة اإلمام محمد بن سعود 1999 شريعة وقانون بكالوريوس 3

 جامعة الملك سعود  1992 ونظم معلومات حاسب آلى بكالوريوس 4

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس تنفيذي لعدد من الشركات والمؤسسات والمجموعات التجارية 2015 – 2003

 نائب الرئيس في شركة أسالك )مساهمة مدرجة(  2017 – 2015

 وعضو لجنة تنفيذية في شركة األحماض الحيوية السعودية ريك ومؤسس وعضو مجلس اإلدارةش  2018 –2014 

 عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض  2012 – 2008

 لرئيس التنفيذي لمجموعة السريع التجارية الصناعية ا 2018ا – 2017

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

 مساهمة مقفلة التنفيذية شخصية مستقل األغذية  األحماض الحيوية السعودية 1

العدد واألدوات وصناعة  شركة الدريس للتجارة والصناعة 2
 األبواب الحديدية

 مساهمة مقفلة التنفيذية شخصية مستقل

التّرشيحات  شخصيّة مستقلّ  الّسلع طويلة األجل شركة نسيج العالمية 3
 التّنفيذيّة -

 مساهمة مدرجة

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 الدبيخيبن علي بن عبد هللا عبدهللا     االسم الرباعي

 1960ديسمبر  19 تاريخ الميالد سعودي  الجنسية

    المرشحالمؤهالت العلمية للعضو  .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة أكسفورد  2011  األعمال إدارة  ماجستير

2 
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1987 الهندسة الكهربائية  بكالوريوس

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري   )البحري(  الى الوقت الحالي  – 2018

 السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني "سالك"الرئيس التنفيذي للشركة   2012-2017

 ة أفواف لالستثمارات كشرلالرئيس التنفيذي  2011 -2006

 شركة أول نتلالتنفيذي رئيس ال 2016 -2002

 قنيةدوالج للتالشركة لالتنفيذي  رئيس ال 2002 -1993

  

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

 تنفيذي،
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

1 
عبدهللا أسواق 
 العثيم 

البيع بالتجزئة والسلع 
 االستهالكية

 عامة مساهمة والمكافآت الترشيحات لجنة  شخصي  مستقل 

2 
المستلزمات مكيفات وال العيسى للصناعات 

 منزليةال
 ت آوالمكافالترشيحات لجنة   شخصي مستقل

  لجنة تنفيذي 

 القابضة

 مساهمة مغلقة لجنة االستثمار  شخصي مستقل استثمار  ملكية لالستثمار  3

4 
شركة الطيران 

المدني السعودي 
 القابضة 

 لجنة المراجعة  شخصي مستقل شبة حكومية

  ت آوالمكافالترشيحات لجنة 

 القابضة

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 ناصر صالح ناصر السريع  االسم الرباعي

 08/05/1986 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

 الجنوبية جامعة نيو هامبشير 2012 المالية ماجستير 1

 جامعة الملك عبدالعزيز 2008 المالية  بكالوريوس 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس تنفيذي  –ارت الصناعية ة لإلستثمالرائد حتى األن  – 2018

 رئيس تنفيذي –الرائدة لإلستثمارات الصناعية  2018 – 2013

 مدير العالقات في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات –بنك الرياض   2018 – 2013

 مسؤول قروض  –سناسكو القابضة   2009 – 2005
مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير 

 المنبثقة منها:

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

 الشكل القانوني للشركة

 شركة مساهمة مغلقة - شخصية غير تفيذي مالية أديم المالية 1

 شركة محدودة - شخصية غير تفيذي مطاعم شركة عالم المطاعم 2

 شركة مساهمة مدرجة - شخصية غير تفيذي السلع االستهالكية الكمالية شركة المشروعات السياحية 3

 شركة مساهمة مفتوحة - شخصية تنفيذي الصناعة  الرائدة لإلستثمارات الصناعية 4

 

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 صالح شباب عتيق السلمي االسم الرباعي

 1975-02-27 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة الملك سعود 1999 هندسه كيميائيه بكالوريس

2 
    

 

 مجاالت الخبرة الفترة

2021-present الرئيس التنفيذي لشركة سقى القابضه 

 األمين العام لهيئة تنمية الصادرات 2017-2021

 والصناعه والثروه المعدنيه لشؤون الصناعهوكيل وزارة الطاقه  2015-2018

 المدير العام لشركة العبيكان للبالستيك 2010-2015

 المدير العام لشركة المديفر لمواد البناء 2009-2010

 مدير عام التصنيع لشركة الوطنيه للبالستيك 2005-2009

 مدير إدارة التطوير في شركة فيبكو 1999-2005

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

قانوني الشكل ال
 للشركة

شركة الراجحي الدوليه  
 لالستثمار

اللجنه  بصفته الشخصيه مستقل استثمارات متنوعه
 التنفيذيه

 شركه قابضه

       

 



 

 ( السٌرة الذاتٌة1نموذج رقم )

 

 البٌانات الشخصٌة للعضو المرشح

 دردٌربن صالح حامد بن محمدسعٌد  االسم الرباعً

 هـ 11/10/1301 تارٌخ المٌالد سعودي الجنسٌة

    المؤهالت العلمٌة للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تارٌخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 القاهرة معهد الدراسات التعاونٌة ب  1891 إدارة أعمال  بكارلٌوس 

 
 ماجستٌر 

إدارة أعمال تخصص 
 تسوٌق 

  األمريكية إنتركونتيننتال جامعة 2002

2 
 دكتواره 

إدارة الحوافز 
والتعوٌضات فً 
 الموارد البشرٌة 

 جامعة بارك وود البريطانية  2002

 الخبرات العملٌة للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

0890 – 0881 
 –القطاع الصحي  –التأمين  –تدرج في وظائف قيادية في القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات 

 قطاع السيارات

 لالستشارات االدارية ورئيس مجلس االدارة   MSDالمدير العام لمكتب  حتى االن  – 0881

 االرضية لحلول البيئة المحدودة وعضو مجلس ادارةالمدير العام لشركة المعدات  حتى االن  – 0889

 رئيس لجنة المكاتب االستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة  2020 – 2002

 عضو في اللجنة الوطنية للمكاتب االستشارية 2020  - 2001

 االداريةاإلستشارية الممثل المالي في مجلس ادارة جمعية الشركات  حتى االن – 2008

  

العضوٌة الحالٌة فً مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غٌر مدرجة( أو أي شركة أخرى أٌاً كان شكلها القانونً أو اللجان 
 المنبثقة منها:

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوٌة 
)تنفٌذي، غٌر 
 تنفٌذي، مستقل(

طبٌعة العضوٌة 
)بصفته الشخصٌة، 
ممثل عن شخصٌة 

 اعتبارٌة(

عضوٌة 
 اللجان

الشكل القانونً 
 للشركة

       

       

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 صالح إبراهيم محمد الشبنان االسم الرباعي

 ه 1/7/1377 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م 1982 إدارة صناعية بكالوريوس

2 
    

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 2014 - 1982

 المدينةشركة إسمنت  2019 - 2015

 الشركة الوطنية للخدمات الزراعية اآلن - 2020

  

  

  

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

 مستقل(تنفيذي، 

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

 -      

 -      

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدهللا يحيى علي فتيحي االسم الرباعي

 1976-5-15 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 كلية االمير سلطان 2015-02 ادارة االعمال ماجستير ادارة االعمال

2 
 جامعة الملك عبدالعزيز 1999-11 هندسة صناعية بكلوريوس

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

2020-current 
بشركة نسيج  مدادات، المشتريات، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجيستيةالسل االسلمدير التنفيذي لا

 العالمية التجارية

2019 to 2020  في االداءوسلسلة التوريد والتميز  التخطيط االستراتيجي، -مستشار 

2016 to 2019 بالشركة السعودية للنقل الجماعي لتخطيط االستراتيجي و ادارة المشاريعلمدير التنفيذي ا 

2014 to 2015 المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي 

2012 to 2014 مدير عمليات سالسل االمدادات و التوريدات بشركة الحداد لالتصاالت 

2010 to 2017  مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي 

2010 to 2012 عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية مدير 

2006 to 2009  بشركة اجيليتي العالمية النقل و التخزينكبير مدراء 

2000 to 2005  مساعد مدير ادارة االمدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني 

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

شركة ذات مسؤولية  ال يوجد بصفة شخصية تنفيذيغير  االستشارات االدارية الحلول المتبصرة 
 محدودة

       

 



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير
 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع    Ahmed Sirag Khogeer          خوقي   نعبد الرحمد. أحمد رساج 

 ه٢٢/٨/١٣٨٨

November 14, 1968 

تاري    خ 
 لميالدا

 الجنسية سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
 الحصول تاري    خ

 عىل المؤهل
 م المؤهل لتخصصا

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 PhD 1 دكتوراه  هندسة كيميائية  2005

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 MBA 2ماجستي  إدارة اعمال   إدارة اعمال 2004

University of Tulsa 1998 ماجستي   هندسة كيميائيةMSC 3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية 1989 جامعة الملك عبد العزيز

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

Advanced Certificate in Finance  
5 

 امريكا -حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل معتمد  و مجدد  مهندس محير
Licensed Professional Engineer PE 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project management institute-USA 

2010-now  المشاري    عإدارة 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
Project Management Professional PMP 

7 

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 إدارة المشاري    ع 2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 

9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية 2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين -دار القرار -التعاون الخليج   

هندسة كيميائية و إدارة  ٢٠٢١
مشاري    ع و إدارة اعمال 

-هندس  -تحكيم دول  
 تجاري 

 محكم معتمد
Certified Arbitrator 

11 

المعهد األمريك  للمهندسي   
 الكيميائيي   

American Institute of 
Chemical Engineers AIChE 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية ٢٠١٧
 
 األول عربيا-درجة الزمالة ف

Degree of : Fellow 
12 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخي 

ة ة مجاالت الخي   الفير

 بليون  ٨٠ثول -عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست
مراكز األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و مسؤول عن تصميم و انشاء  كل  ريال

 تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

  ،وع  تطوير قرية ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات مسؤوول مشر
 بليون ١أنظمة حريق و ري و رصف صج  و تحكم 

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  
وع الحىم األمن   بليون ١مسؤول مشر

١/١١/٢٠٢٠-١/١/٢٠٠٩ 



  بثول مسؤول  
وع إسكان الحرس الوطن   بليون ٢مشر

  وع مركز أرامكو امسؤول   جامعه الملك عبد لمشر
 
متقدم لألبحاث و التطوير ف

 مليون ٥٠٠هللا للعلوم و التقنية 

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البين   و السالمة و المعلومات 

 Founding member of King Abdullah University of Science and 
Technology KAUST -Thuwal. $ 20 B 

 Responsible for the conceptional design, full design, 
construction and commissioning of all advanced research 

centers 

 Thuwal development projects including 7 schools, 7 mosques, 
roads, STP, utilities, heritage center. 

 KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash 
rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 

وع مصفاة يارسف  بليون هيوسير  مع  ٤٠إدارة تطوير االعمال الجديدة: عضو مؤسس مشر
كتي   امريكيتي     رسر

Founding member of YASREF refining complex in Houston, TX with two 
US companies Conoco-Philips and KBR 

٣١/١٢/٢٠٠٨ -١/٧/٢٠٠٦ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و   
 
مختلف إدارات أرامكو السعودية المصاف

 التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا
Different Aramco departments including refineries, facilities planning, 
research and development, advisor to vice president 

٣٠/٦/٢٠٠٦ -٢٠/١٠/١٩٩٠ 

ولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم  بير
Petrolube lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٩٩٠-١٠-٢٠- ١/٥/١٩٩٠ 

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي    كأول    رئيس قطاع الوقود و البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة ١١٠شخص ف

Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from 
outside USA in the history of the institute for more than 110 years 

 االن -١/٩/٢٠٢٠

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   كأول  عضو مجلس الزمالء البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة ١١٠شخص ف

Member of the Fellows Council of AIChE. First one from outside USA in 
the historyof the institute for more than 110 years 

 االن -١/٨/٢٠١٨

  منطقة الخليج
 
 مناصب متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   ، ممثل المعهد ف

 
 االن -٢٠٠٥ / ١/٧

  ١/٧/٢٠١٨ -١/٧/٢٠١٦ عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي

 االن -١/٧/٢٠١٨ الهندسة بجامعه الملك عبد العزيزعضو مجلس كلية 

 ١/٧/٢٠١٨ -١/٧/٢٠١٦ عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د     )مدرجة أو غي  مدرجة(مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي رسر

  اللجان المنبثقة منهاأو 

  
 الشكل القانون 

كة  للشر
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية

 –)بصفته الشخصية 

ممثل الشخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية

غي   –)تنفيذي 

 تنفيذي

 مستقل( – 

النشاط 

 الرئيس  
كة  م اسم الشر

      1 

      2 

      3 

 
 



 

 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1    

2    

3    

4    

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

2       

3       

4       

أسماء بنت طالل جمیل حمدان

۱۹۸٥/۰۹/۱٦سعودیة

جامعة األمیر سلطان إدارة أالعمالماجستیر ۲۰۱۱

جامعة الملك سعود ۲۰۰۷إدارة أالعمالبكالوریوس
فن التفاوض برنامج

برنامج

برنامج

التحول الرقمي

التواصل القیادي

۲۰۱۳

۲۰۱۹
 Harvard University

۲۰۲۰
 University of Virginia

INSEAD

طیران ناس: رئیس تنفیذي للخدمات المساندة (إدارة المشاریع، الموارد البشریة، تقنیة المعلومات، إدارة المشتریات)۲۰۱٦ - ۲۰۲۱ 

ھولیت باكارد (HP): إدارة المشاریع، تخطیط وعملیات المبیعات   ۲۰۱٦ - ۲۰۱۱
شركة دار الورق: التخطیط االستراتیجي لألعمال۲۰۰۷ - ۲۰۱۱

مسؤولیة محدودةشركة دار الورق للتجارة -ممثل للشركاءغیر تنفیذي الورق ومواد الدعایة 



رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم   الربا

 الجنسية  امليالد تاريخ 

 املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

ى املؤهل اسم الجهة املناحة  م املؤهل التخصص تاريخ الحصول ع
    1 
    2 
    3 
    4  
    5  

رات  )ج  املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  رة  الخ  الف
    
    
    
    
    

ر أو مدرجة( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس ي الحالية العضوية  )د ا املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أياً  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ  م

 الشكل 
 للشركة القانوني

 عضوية
 اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

 عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة
ر تنفيذي،(  غ

 )مستقل تنفيذي،
  م الشركة اسم الرئيس  النشاط

       1 
       2 
      3 
       4 

  

م 1964/11/05

1984
1992

2007

2019  

2021 - 2015

2008 - 2006
1996 - 1994

     

-

2016 - 2010

2008 - 2006

1996 - 1994



 
 )١ (ةیتاذلا ةریسلا جذومن

 

   حشرملا وضعلل ةیصخشلا تانایبلا 

لایخلا نمحرلا دبع نب میھاربا نمحرلا دبع     يعابرلا مسالا 

 خیرات 1962/10/22
يدوعس دالیملا  ةـیـسنـجلا 

 حشرملا وضعلل ةیملعلا تالھؤملا

   م  لھؤملا صصختلا لھؤملا ىلع لوصحلا خیرات ةحناملا ةھجلا مسا

)ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا( نوركا ةعماج ةرادإلا 2002  سجام 
ریت    1 

ضایرلاب دوعس كلملا ةعماج لامعالا ةرادإ 1984  رولاكب 
سوی    2 

 حشرملا وضعلل ةیلمعلا تاربخلا

 ةرتفلا ةربخلا تالاجم

 2018-2020 ةیراشتسالا تاساردلل AIA بتكمل يذیفنتلا سیئرلا

 2018-2020 يراقعلا ریوطتلاو ءانبلا تاینقت ةیعمج ةرادإ سلجم سیئرو سسؤم

 2015-2018 ةعانصلل مروف تساف عنصمل يذیفنتلا سیئرلا

 2018-2016 ةیئایمیكلا تاعانصلا ةیعمج سسؤم وضع

 2010-2015  ناكسإلا ریزو يلاعم راشتسم

 2010-2007 (Vision 2030) ينطولا لوحتلا جمانرب يف ناكسإلا ةرازو قیرف دئاق

 2006-2015 ةیعامتجالا ةیمنتلا كنب ماع ریدم بئان

 1984-2006 عیراشملا لیومتو مییقت ماع ریدم

   :اھنم ةقثبنملا ناجللا وا ينوناقلا اھلكش ناك ایأ ىرخا ةكرش يا وا ةجردم ریغ وا ةجردم ىرخأ ةمھاسم تاكرش تارادإ سلاجم يف ةیلاحلا ةیوضعلا 

 ينوناقلا لكشلا

 ةكرشلل

 
 
 

 ناجللا ةیوضع
 

 ةعیبط
 ةیوضعلا

 ةیوضعلا ةفص
 يذیفنت
 يذیفنت ریغ

 لقتسم

 م ةكرشلا مسا سیئرلا طاشنلا

ةیدرف ةسسؤم دجوی ال  يصخش  يذیفنت  بلاوقلا عینصت  مروف تساف عنصم   1 

ةینواعت ةیعمج  
دجوی ال  

يصخش  ریغ 
يذیفنت  

 يف ةیراشتسا تاسارد
 تاعانصلا لاجم

ةیئایمیكلا  

 تاعانصلا ةیعمج
ةیئایمیكلا  2 

 ةینواعت ةیعمج
سیسأتلا تحت  

 ةنجللا
ةیسیسأتلا يصخش   

 سیئر
 سلجم
ةرادالا  

 مادختساب ریوطتلا
ءانبلا تاینقت  

 ءانبلا تاینقت ةیعمج
 3 يراقعلا ریوطتلاو

ةمھاسم ةكرش تاحیشرتلا  يصخش  لقتسم  ةیئابرھكلا لبایكلا ةعانص   
 4 ةیدوعسلا تالباكلا ةكرش 

  

               







 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 رشيد سليمان الرشيد االسم الرباعي

 22/05/1975 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة الملك سعود 1998 محاسبة بكالوريوس 

2 
    

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

الزلت  - 06/2020 ميلون امللية السعودية بنك اوف نيويوركشركة  /الرئيس التنفيذي للمالية   

05/2018 – 05/2020 / شركة اشمور املالية السعودية ومدير املخاطر  الرئيس التنفيذي للمالية   

09/2015 – 09/2017 / دويتشه بنك ودويتشة السعودية املالية لالستثمار الرئيس التنفيذي للمالية   

  

  

  

  

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

العضوية طبيعة 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني  
 للشركة

 -- -- -- -- -- -- 

       

 



 

 (    1نموذج ) 
      موذج السيرة الذاتية موذج السيرة الذاتية نن

 ( 3نموذج )  

 

  للعضو البيانات الشخصية    ((أأ

 حجاج خالد بن محمد بن صالح ال. د االسم الرباعي 

 01/07/1386 تاريخ امليالد  سعودي  ة ـــــــيـنسـالج

 للعضو  املؤهالت العلمية ب ( 

 اسم الجهة املانحة  ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص ؤهل امل م

 جامعة غرب إنجلترا, بريطانيا, بريستول  2018 املعلوماتنية وتق اإلبتكار إدارة  دكتوراة اإلدارة               1

 جامعة غرب إنجلترا, بريطانيا, بريستول  2013 وتقنية املعلومات اإلبتكار إدارة  تير اإلدارةماجس 2

3 
زمالة فاحص ي الغش واإلحتيال  

 ( CFEاألمريكية )
 (ACFEهيئة فاحص ي الغش واإلحتيال ) 2002 الغش واإلحتيال  حصف

 )IIAة )معهد املراجعين الداخليين األمريكي 2001 املراجعة الداخلية           (CIAاملراجعة الداخلية )زمالة  4

 امللك سعود جامعة  1991 ة محاسب     ,داريةاإل علوم البكالريوس  5

  للعضو  الخبرات العمليةج ( 

 مجاالت الخبرة  الفترة

 موعة ديفا اإلستشاريةجم   مؤسس/الرئيس التنفيذي       الآن – 2002

 املستقبلجامعة         الرئيسستشار م 1/2020  – 1/2019

  مجموعة ديفا التقنيةالرئيس التنفيذي       مؤسس/ 993-2014

 مجلس الشورى السعوديغير متفرغ        مستشار 2009-2009

 مصنع جبل سواجمدير عام   مؤسس/ 2002- 2001

 شركة أراسكو       جع العام  ااملر  6/2001  -6/1999

اقبة البنوك        1999/05 –  1993/11  مؤسسة النقد العربي السعوديمفتش بنكي, مر

اقبة البنوك     1993/11  – 1992/8  مؤسسة النقد العربي السعوديمشرف بنكي, مر

 الشركة السعودية لتسجيل األسهم رئيس قسم التسويات          1992/08 –  1992/01

  
 كان شكلها القانوني   العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة((  د

ً
  و اللجان املنبثقة منها: أأو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية  

 تبارية( اع

 عضوية اللجان
  الشكل القانوني 

 للشركة

1       

2       

 

                                                                                                                  العضو  

 
 01/2021/  13 :التاريخ                     
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج
 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 
االسم 
 الرباعي

 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 
 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     
      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة
  
  
  
  
  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 
 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية
)تنفيذي  غري 
 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفت  الشخصية  
ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشركة

1       
2       
3       
4       

Rasha Alsaigh 
سلطان  عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام

Rasha Alsaigh 
سعودي

Rasha Alsaigh 
١٧-٠٣-١٩٨٤

Rasha Alsaigh 
دكتوراة في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون شركات-تأمين-مالي- مسؤولية مدنية

Rasha Alsaigh 
نوفمبر ٢٠٢٠

Rasha Alsaigh 
جامعة كلية دبلن

Rasha Alsaigh 
ماجستير  في القانون

Rasha Alsaigh 
بكالوريوس في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون الخدمات المالية

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠١٠

Rasha Alsaigh 
معهد إلينوي التقني

Rasha Alsaigh 
عام

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
جامعة الملك عبدالعزيز

Rasha Alsaigh 
البرنامج التأهيلي للخريجين

Rasha Alsaigh 
لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة الماجستير، تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
هيئة سوق المال

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٣-٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز

Rasha Alsaigh 
متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٥-٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
 ٢٣ مایو-٢٢ أوغست ٢٠١١م

Rasha Alsaigh 
 منظمة الغزاوي المھنیة بالتعاون مع ھیربرت سمیث  إل إل بي  كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ

Rasha Alsaigh 
 دیسمبر ٢٠١١م - یونیو ٢٠١٢م

Rasha Alsaigh 
 مشعل العقیل للمحاماة بالتعاون مع حوراني  ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك

Rasha Alsaigh 
مارس ٢٠١٣م إلى الآن

Rasha Alsaigh 
محاضر قانوني بمعھد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمین-جامعة الملك عبدالعزیز  

Rasha Alsaigh 
لا يوجد

Rasha Alsaigh 
٢٦-٠١-٢٠٢١




 

 
 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

   االسم الرباعي
 رعد نارص سعد القحطان 

 الجنسية
 م 1977/  07/  14  تاريخ الميالد سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 الملك سعودجامعة  م 2000 هندسة كهربائية بكالوريوس 1

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
   2003اىل عام   2000من عام  

  اتصاالت الحرس الوطن 
  ماركون 

كة ج   ن   ن    شر
 مهندس تصميم شبكات ف 

كة االتصاالت السعودية 2006اىل عام   2003من عام     شر
 مهندس تشغيل ف 

كة االتصاالت السعودية 2007اىل عام   2006من عام     شر
  تخطيط شبكات ف 

ف   كبير مشر

كة االتصاالت السعودية 2009اىل عام   2007من عام     شر
  التخطيط ف 

 مدير اإلجراءات والتحكم ف 

كة االتصاالت السعودية 2010اىل عام   2009من عام     شر
 مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف 

كة االتصاالت السعودية 2018اىل عام   2010من عام     شر
 مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات ف 

   لإلقليمالجوال  شبكةمدير تخطيط تنفيذ  اآلناىل عام   2018من عام  
ف  كة االتصاالت السعودية األوسط والشر   شر

 ف 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 

 للشركة

المكافآت  /االستثمار بصفته الشخصية مستقل التأمير   للتأمير  وفا  1
شيحات  والي 

مساهمة 
 مدرجة

2       

3       

4       

5       



 
  

  السيرة الذاتية  ( 1) نموذج رقم 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح  1 

 االسم الرباعي    سلطان محمد عبدالقادر قرامش  

الموافق  هجري  1408/ 07/ 30 
    ميالدي1988/ 03/ 18

لعربية السعوديةالمملكة ا تاريخ الميالد    الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح  2 

 م  المؤهل   التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل   ا سم الجهة المانحة  

زيملك عبدالعزجامعة ال اسبةالمح 2015   برسالة في المحاسبة مي ماجستير اكادي    1 

س بكلوريو المحاسبة 2010  جامعة الملك عبدالعزز   2 

الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونين
SOCPA 

نية المحاسبة القانو 2015   
اسبين القانونين لمحازمالة هيئة  SOCPA 

 3 

المراجعين الدولي معهد ال

الداخلين كاليفورنيا  

 الواليات المتحدة

المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و   2015 

 الحوكمة و إدارة المخاطر
 CIA  4زمالة المراجعين الداخلين

الحكومية  مورجانجامعة 

في والية ميرالند 

دة  الواليات المتح

 االمريكية

 
 إدارة االعمال 2020

 5  باحث مرشح دكتوراه 

جامعة والية واشنطن  

سياتل الواليات المتحدة  

 االمريكية

 9201  
ديمية االكا ةاإلنجليزية  برنامج اللغ اللغة االكاديمية  

  

 . الخبرات العملية للعضو المرشح  3 

 الفترة  مجاالت الخبرة   

 
شركة مساهمة سعودية  (مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت االن الى 2020   

 
مكاتب محاسبة في العام  5  أكبر  أحدومستشارون  نمحاسبون قانونيو BDO شركة راجعة في مساعد مدير م 2017الى  2015   

 
فولو و شركة باتشي   معدات  لكة الفطيم و كيرشركات سعودية في مجالت مختلفة منها ش  ومحاسبية فيوظائف مالية  1520الى  2011   

     

     

     

     

     

 مدرجة أو غير مدرجة   . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 4 

 طبيعة العضوية   عضوية اللجان   الشكل القانوني للشركة  
(بصفتة الشخصية ،ممثل عن  
 شخصية اعتبارية)  

 صفة 
العضوية(تنفيذي ،غير تنفيذي،  
 مستقل)  

 م  اسم الشركة   النشاط الرئيس 

 1   ال يوجد          

             2 

  

  
  
  



 

 السٌرة الذاتٌة (1)نموذج رقم 

 

 البٌانات الشخصٌة للعضو المرشح

 دمحم خضر دمحم أوتيده االسم الرباعً
 23/8/1967مكة الطكرمة  تارٌخ المٌالد فمسطيظي الجنسٌة

   المؤهالت العلمٌة للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تارٌخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

 جامعة أم القرى بطكة الطكرمة هـ1413 كمية التربية بكالوريوس 1
2 

 هـ1405 تجاري ومالي دبموم
الطؤسسة العامة لمتعميم الفظي 

 والتدريب الطهظي
 الخبرات العملٌة للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 سكرتارية أمانة مجمس اإلدارة في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية   1432 – 1416
هـ1436 – 1433  مساعد مدير إدارة الجودة والتدريب في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية 

مساعد رئيس القطاع التظفيذي لخدمة حجاج جطهورية مصر العربية  في مؤسسة مطوفي حجاج   هـ1442 – 1436
 الدول العربية

  

  

أو أي شركة أخرى أٌاً كان شكلها القانونً أو اللجان  (مدرجة أو غٌر مدرجة)العضوٌة الحالٌة فً مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 
 :المنبثقة منها

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوٌة 

تنفٌذي، غٌر )
 (تنفٌذي، مستقل

طبٌعة العضوٌة 
بصفته الشخصٌة، )

ممثل عن شخصٌة 
 (اعتبارٌة

عضوٌة 
 اللجان

الشكل القانونً 
 للشركة

       

       

 



 

 
Public 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 مازن مجيل علي شهاوي  الرابعي  االسم

 07/08/1405 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

 2017 حماسبة وإدارة مالية  املاجستري املهين املصغر           
 -أي يب اس للتدريب املهين  ةأكادميي

 امريكا 
 اكادميية كمربيدج الربيطانية  2017 حماسبة وإدارة مالية  دبلوم                 2
 السعودية - جامعة امللك عبد العزيز   2014 إدارة عامة  س بكالوريو  3

 العملية للعضو املرشح اخلربات  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 بنكي  2003-2015

 أتمني 2016-2021

 متويل 2015-2016

  

  

  
  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       
 



  

ة الذاتيـــــــــــــــــــة   السير

  . البيانات الشخصية للعضو المرشح1

  االسم الرباعي  وائل بن عبدالرحمن حمد البسام

 14/1/1975   الجنسيــة  سعودي  تاريخ الميالد 

  . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

  المـــؤهـــــل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة
 

 1  ماجستير   إدارة أعمال  2006 الكلية الجامعية في البحرين 

 2   بكالوريوس لغات وترجمة  1997  جامعة اإلمام 

 . 3  خبرات العملية للعضو المرشحال

   الفترة  مجاالت الخبرة

بنك الجزيرة –نائب الرئيس ورئيس التعليم والتطوير    2019من 

   حتى اآلن

كة  ولية –نائب الرئيس للخدمات المشتر مجموعة الرشيد لالستثمارات البتر  4201 -
2016 

 

الزامل للصناعة –مدير الموارد البشرية     2008 -

2013   

الشركة البريطانية للطيران والفضاء –مدير تدريب     1998 - 

2005  

 ع. ال4  اللجان أو القانوني شكلها كان أيا  أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة) أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية ضوية

 الم : منها نبثقة

  الشكل
  للشركة القانوني

  اللجان عضوية
   العضوية  طبيعة

 ممثل (بصفته الشخصية ،
 ( اعتبارية عن شخصية

 صفة العضوية 
(تنفيذي ، غير 
  تنفيذي، مستقل)

   اسم الشركة  النشاط الرئيس

             1 

             2 

             3 

 



 
 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي االسم
 28/02/1404 اتريخ امليالد سعودي اجلنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم اجلهة املناحة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة اليمامة 2016 إدارة أعمال ماجستري  1
 جامعة اإلمام 2014 إدارة أعمال بكالوريوس 2

 حممد بن سعود اإلسالمية
 2006 حماسبة جتارية دبلوم  3

 اإلدارةمعهد 
 العامة

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة الفرتة

 مجموعة سامبا الماليةالرقابة الداخلية  -مساعد مدير  2013إلى  2006

 مصرف اإلنماءالمراجعة الداخلية  -مساعد مدير  2014إلى  2013

 البنك األول -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إلى  2014

 والتمويلشركة اليسر لإلجاره  - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2018إلى  2017

 شركة أمريكان أكسبرس  - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2019حىت ا 2018
 

 مدير برانمج املراجعة الداخلية –جمموعة سامبا املالية  2019إىل نوفمرب   2019ابريل 

 الداخلية للمراجعة اإلدارة العامةمدير عام  -اهليئة العامة للجمارك  إىل اآلن   2019ديسمرب 

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة م
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل شخصية 

 اعتبارية(
الشكل القانوين  عضوية اللجان

 للشركة

 صفة الشخصية مستقل البنوك البنك العريب الوطين 1

 عضو جملس اإلدارة
 رئيس جلنة املراجعة

عضو جلنة الرتشيحات 
 واملكافأت

 مدرجه

 



 

 

 

 

 

 المرشحين للجنة المراجعة

 م4202يوليو  15في تاريخ وحتى انتهاء الدورة  م  2120يوليو  16تاريخ  ابتداًء منلدورة مجلس اإلدارة 

 

 

 

 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 منصور صالح الحمد الخربوش االسم الرباعي

 م13/02/1956 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

 امريكا - الحكومية جامعة والية لويزيانا 1981مايو  هندسة كهربائية بكالوريوس 1

 امريكا - الحكومية جامعة والية لويزيانا 1982ديسمير  هندسة كهربائية ماجستير 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 جودة أنظمة إدارة، مشتريات، وصيانة، تشغيل آلي، حاسب أنظمة - للكيماويات الجبيل شركة 1998 - 1983

 إدارة متخصصة، منتجات مشتركة، خدمات تحول، برامج ومبيعات، تسويق - سابك شركة 2010 - 1998

 عقارات مقاوالت، بناء، مواد صناعة تحويلية، صناعات تنفيذية، إدارة - القابضة الراجحي 2015 - 2010

 إستشارات مشتركة، خدمات -تحول برامج - المدنية الخدمة وزارة 2018 - 2016

 مشتركة وخدمات تحول برامج إستشارات، - الوطنية المياه شركة 2021 - 2018

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مدرجة -  مساهمة  لجنة المراجعة  شخصية مستقل  صناعة كيان السعوديةشركة   1

 مدرجة - مساهمة  لجنة المراجعة  شخصية مستقل  صناعة نسيج العالميةشركة  2

 مدرجة -مساهمة   لجنة المراجعة شخصية مستقل أسمنت شركة أسمنت حائل 3

 محدودةمسؤولية  --- شخصية مستقل نقل مدرسي شركة تطوير للنقل التعليمي 4

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل تحلية مياة الثالثة رابغ شركة 5

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل إنتاج الكهرباء للكهرباء رابغ شركة 6

 مساهمة مغلقة لجنة المراجعة شخصية مستقل إنتاج الكهرباء شركة سكاكا للطاقة الشمسية 7

 



 

 الذاتيةالسيرة ( 1)نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 أسم الجهة المانحة
تاريخ 
الحصو
ل على 
 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير األعمال إدارة 2009 استراليا نيوكاسل، جامعة

 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 3 عالي دبلوم الدولية التجارة 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 4 بكالوريوس أنظمة قانون 1999 جامعة الملك سعود / السعودية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016-2002 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسةااللتزام  و المراجعة  

 الي االن  2011 االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016 الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  - 2017 في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

 الي االن  - SOCPA 2018 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 

  

  

شكلها القانوني أو  ة( أو أي شركة أخرى أياً كان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرج4.

 : منهااللجان المنبثقة 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 ضوية اللجانع

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتباريه(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 ، مستقل(يتنفيذ

النشاط 

 الرئيس

 
أسم 

 الشركة

 
 م

 مستقل بصفته الشخصية المراجعة معايير لجنة حكومية
المحاسبة و 

 المراجعة

 للمحاسبين السعودية الهيئة

 SOCPA القانونيين  

 

1 
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 البيانات الشخصية للعضو المرشح
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 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل
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 جامعة الملك عبدالعزيز 2008 محاسبة  ماجستير المحاسبة المهنية 
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 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 المحاسبة والمراجعة  –البعثة الجيولجوية االمريكية  1992-2004

 المحاسبة والمراجعة والزكاة –برايس ووتر هاوس كوبرز  2001-2005

 المراجعة وحوكمة الشركات  –سدكو القابضة  2005-2020

 المراجعة  –صندوق االستثمارات العامة  –ن العقارية شرو االن -2020

  

  

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

شركة أحمد محمد صالح  
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