قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اﻹدارة للدورة القادمة
والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١م وتنتهي بتاريخ
 ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م )لمدة ثﻼث سنوات(

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1383/07/01ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

1

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺗﺠﺎﺭﺓ

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ

تاريخ احلصول عل املؤهل
1986/11/24م

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

 3ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

 6ﺳﻨﻮﺍﺕ

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

اسم الشركة

1

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻮﻗﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻥ

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2
3
4

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻭﺳﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

اعتبارية)

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻻﻳﻮﺟﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1380/07/01ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺩﺑﻠﻮﻡ

التخصص

تاريخ احلصول عل املؤهل

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ

1979م – 1980م

اسم اجلهة املاحنة
ﺗﻮﺭﺛﺮﻭﺏ  -ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

 31ﺳﻨﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

 6ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ

2

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

تنفيذي مستقل)

3
4

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ

ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

القانوني

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻪ

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1380/07/01ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل

التخصص

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

تاريخ احلصول عل املؤهل

ﺃﺩﺑﻲ

2

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ

3

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ

 6ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ

4

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

 6ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ

5

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

 1399ﻫـ

اسم اجلهة املاحنة
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻴﺸﺔ

2002م

ﺑﺮﻣﻨﻘﻬﺎﻡ  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

1997م

ﺯﻳﻮﺭﺥ  -ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ

1990م

ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ (ﻟﻨﺪﻥ)
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﺎ

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2000م – 2014م

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ( ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻴﺸﺔ )

1996م – 1999م
1409ﻫـ 1415 -ﻫـ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ( ﺃﺑﻬﺎ )

1406ﻫـ 1409 -ﻫـ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ( ﺑﻴﺸﺔ )

2014م – ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2
3
4

ﻣﺴﺘﻘﻞ

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

القانوني

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺭﻓـﻪ

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1392/07/25ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻣﺆﻫﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

2
3

تاريخ احلصول عل املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

التخصص
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

1997م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺍﻧﻔﻴﻠﺪ  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

1996م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻣﺮﻱ ﺭﻳﺪﺍﻝ  -ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
ﻣﻦ ﻋﺎم 2014م – ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ  -ﺳﺎﻣﺎﻛﻮ

ﻣﻦ ﻋﺎم 2002م – ﺣﺘﻰ 2014م

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  -ﺳﺎﻣﺎﻛﻮ

ﻣﻦ ﻋﺎم 1999م – ﺣﺘﻰ 2002م

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  -ﺳﺎﻣﺎﻛﻮ

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2
3
4

ﻣﺴﺘﻘﻞ

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

القانوني

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻜﻞ

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1399/10/16ﻫــ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

1

ﺟﺎﻣﻌﻲ -ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺲ

2

ﺩﺑﻠﻮﻡ

تاريخ احلصول عل املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

 1431ﻫـ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪﺓ

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

 1423ﻫـ

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2013م  -ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ (ﺳﺎﺭﻛﻮ)

 2004م  2012 -م

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ

 2003م

ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ – ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻬﺎﺭﻳﺞ

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ

القانوني

ال ﻳﻮﺟﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

د .ﺑﺪﺭ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎد

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1406/02/29ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول عل املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺲ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

 2009/06/02م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ

2

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

 2013/05/17م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺭﻳﺰﻭﻧﺎ

3

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻮﺍﺩ

 2019/05/18م

ﻣﻌﻬﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻴﻨﻮﻱ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
ﻣﻦ ﻋﺎم 2020م – ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة
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نموذج رقم(  ) 1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم
الرباع
ي

عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز املحمود

الجنسية

سعودي

تاري خ
الميالد

1988/06/28

ب( املؤهالت العلمية للعضو
م

1
2
3

املؤهل

تاريخ الحصول على املؤهل

التخصص

Chartered Financial
)Analyst (CFA
محلل مالي معتمد
Master of Business
)Administration (MBA
ماجستير إدارة االعمال
Bachelor of Science in
Business Administration
بكلوريس العلوم في اإلدارة
االعمال

2018

مالية وتمويل

اسم الجهة املانحة
CFA Institute
 CFAمعهد

إدارة مالية

southeast Missouri state university
2014
جامعة جنوب شرق ميزوري الحكومية

إدارة مالية

King Saud University
جامعة الملك سعود

2010

ج )الخبرات العملية للعضو
الفترة

Nov 2015- Present

مجاالت الخبرة

شركة االتصاالت السعودية -رئيس وحدة التحليل المالي والمشتقات
 تخطيط توزيعات األرباح طويلة األجل على سهم مجموعة  STCوالشركات التابعة لها وقيادة عملية الموافقات الداخليةوعرض مجلس اإلدارة وإعالن السوق.
 رشح وعُين كرئيس مجموعة إلنشاء برنامج صكوك دولية بقيمة  5مليارات دوالر أمريكي(144A / RegS). رئيس لبرنامج دراسة وتطوير مركزية خزينة االتصاالت السعودية لنقل أعمال الخزينة من الشركات التابعة الى المجموعةلتحقيق التوفير المالي وإدارة المخاطر و رفع الرقابة المالية.
 القائم على تقييم قدرة مجموعة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة على االقتراض لتحقيق أهداف المجموعة التوسعية والتأكدبنفس الوقت على الحفاظ على التصنيف االئتماني المستهدف لمجلس اإلدارة.
 فحص وتحليل تنبؤات متعددة للتدفقات النقدية قصيرة وطويلة األجل لتحديد الفجوات واالستراتيجيات لالستثمار أو التمويل وفقاًلذلك .
 قيادة الفريق في بناء وإعادة هيكلة وإدارة استثمارات محفظة خزينة طويلة األجل بقيمة  1.33مليار دوالر أمريكي لتلبية خطةالسيولة طويلة األجل لشركة االتصاالت السعودية .
 الحفاظ على عالقات جيدة مع البنوك ووكاالت التصنيف االئتماني والشركاء الماليين لتحسين المعامالت المالية . تحليل هيكل رأس المال الحالي لتقديم المشورة بشأن المزيج األمثل للديون وحقوق الملكية الذي يزيد من قيمة أعمال شركةاالتصاالت السعودية
 عضو على تحديث إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة أثناء جائحة Covid-19 تحليل استراتيجيات التحوط المباشر والغير مباشر باستخدام المشتقات لعمليات شركة االتصاالت السعودية المحلية والدولية .عضو في مشروع تحويل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لشركة االتصاالت السعودية لتكون من أوائل الشركات المدرجة
المحولة الى المعاير المحاسبية الدولية IFRS
زد القابضة  -مستشار مالي
 -تطوير وإنشاء نظم الرقابة المالية والتدقيق والسياسات واإلجراءات.

Jan2020- Present

-

إصدار التقارير المالية التباع نظم معايير المحاسبة العالمية  IFRSللمنشآت المتوسطة وإنشاء أول تقرير مالي مدقق.
توجيه الشركة في تطوير استراتيجياتها المالية الشاملة بعد إجراء تحليل المقارن وأوضاع المنافسة لتحسين وضع الشركة
وتحسين الهيكل والتنظيمي ألكثر من  100موظف
إعادة هيكلة رأس المال للتوافق مع الخطط االستراتيجية لشركة.

تقديم المشورة للشركة في تنسيق وتطوير اإلستراتيجية الشاملة والمساعدة في التغلب على العقبات في رحلة التحول.

-

تنويع مصادر التمويل والمشورة لتمويل رأس المال Series A

 28مليون لاير سعودي

 توجيه الشركة في تحديد التكلفة لكل وحدة لتحسين النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية لزيادة الربحية.سنابل لالستثمار  -محلل استثمار

المشورة والتوجيه والمساهمة إلنشاء حدة الخزانة بما في ذلك التمويل تقسيم التمويل واالستثمار النقدي.

Jul 2014-Sep 2015

-

قائم على دراسة تطور السوق الكلي والدولي لتحديد عوامل المخاطر على محفظة استثمارات سنابل .
مساعد لرئيس فريق توزيع وتخطيط استثمارات األصول .وتم تحديث خطة توزيع األصول االستراتيجية خالل انهيار النفط عام

.2014
قوائم وعوامل وتطورات القطاع واالقتصاد الكليk.أجرى تقييمات مختلفة لألسهم في قسم األسهم األساسية باستخدام 10
بنك قولدمن ساكس -تدريب ادارة األصول
 إجراء تقييمات لألسهم االمريكية في إدارة األسهم باستخدام لمعلومات المالية نوعية للمساعدة باتخاذ قرارات االستثمارAug 2014-Nov 2014

-

تم التدريب بأقسام مختلفة داخل إدارة األصول لتعرف على نماذج العمل المختلفة.
تدرب على مشاريع الصناديق العامة وصناديق االستثمارات باألسهم الخاصة في إدارة االستثمار البديل واالختيار

التدريب على منتجات الدخل الثابت مثل األوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري )(MBS
المضمونة ) (CMOباإلضافة إلى سوق السلع.

والتزامات الرهن العقاري

 تعلم وتطبيق نماذج إحصائية مختلفة في إدارة االستثمار الكمي الستخدامها في الصناديق المؤتمتة والذكيةً
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

م

الشكل القانوني للشركة

عضوية اللجان

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

40

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي ،مستقل)

النشاط الرئيس

اسم الشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ

الرباعي

تاريخ

ﺳــﻌـﻮﺩﻱ

اجلـنسـيـة

 1391/12/25ﻫـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺲ

التخصص

تاريخ احلصول عل املؤهل

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

 2005م

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺎﻣﻲ  -ﻓﻠﻮﺭﻳﺪﺍ

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
ﻣﻦ ﻋﺎم 2001م – ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺣﻠﻮﻟﻬﺎ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻣﻦ ﻋﺎم 2003م – ﺣﺘﻰ 2003م

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻣﻦ ﻋﺎم 1994م – ﺣﺘﻰ 2001م

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ  -ﺳﺎﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ)

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2
3
4

ﻣﺴﺘﻘﻞ

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

القانوني

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﯾﺎﺳر ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﯾل

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

04-04-1987

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

اسم اجلهة املاحنة

إدارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ

2016

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟورج واﺷﻧطن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إدارﯾﺔ

2016

ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﯾﺔ ﺑوي اﻷﻣرﯾﻛﯾﮫ

3

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

4

ﻣﺣﺗرف ﻣﻌﺗﻣد

ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
إدارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ

2011

1

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

2020

5

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋل
ﻣﻌﮭد إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
اﻻن 2019-
2017-2019

ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣروﺣﯾﺔ - -إدارة ﺗطوﯾر اﻷﻋﻣﺎل
ﺷرﻛﺔ ﺗﻠدﯾن ﻟﻟﺣﻠول اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ( ا ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ)إدارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

2011-2012

ﺷرﻛﺔ أراﺳﻛو -إدارة اﻟﺗﺧطﯾط

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
40

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

