نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

 -1البيانات الشخصية للعضو املرشح
سمو االميرة نوف بنت جلوي بن عبدهللا ال سعود
اإلسم الرباعي
3/12/1991
سعودي تاريخ امليالد
الجنسية
 -2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
تاريخ الحصول على املؤهل
التخصص
املؤهل
م
2015م
إدارة أعمال
 1بكالوريوس
2
3
4
5
 -3الخبرات العلمية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
قطاع العمليات والرقابة على املطارات – شركة الطيران املدني القابضة
 - 2020حتى االن
التسويق وتطوير األعمال – شركة الطيران املدني القابضة
2020- 2017
دعاية وإعالم – شركة هافاس للدعاية واإلعالم
2015 – 2017
موارد بشرية – شركة جيم وتاء لالستثمار التجاري
2012 – 2013

-4
م
1
2
3
4

إسم الجهة املانحة
جامعة اليمامة

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة ) أو أي شركة أخرى أياكان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
الشكل
(بصفته الشخصية،
عضوية اللجان
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
إسم الشركة
القانوني للشركة
ممثل عن شخصية
تنفيذي ،مستقل
إعتبارية
لجنة املكافآت و
مساهمة عامة
شخصية
مستقل
انتاج املواد الكيماوية
شركة نماء للكيماويات
الترشيحات
ذات مسؤولية
ال يوجد
بصفته الشخصية
الصاالت و املراكز الرياضية تنفيذي
شركة هيا املتقدمة للتجارة
محدودة

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺗﺪﻭﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

اإلسم الرياعي

عبدهللا بن جابر علي الفيفي
سعودي

تاريخ الميالد

1/7/1380
التخصص تاريخ الح صول على
المؤهل

المؤهل

البكالوريوس

محاسبة

1985

جامعة الملك عبدالعزيز

شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية ()CIA

المراجعة

2000

معهد املراجعين الداخليين األمريكي ()IIA

شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش واالحتيال ()CFE

االلتزام

2001

شهادة الزمالة في تقييم إدارة املخاطر ()CRMA

المخاطر

2010

معهد كاشفي االحتيال األمريكي ()ACFE

2

معهد املراجعين الداخليين األمريكي ()IIA

2

 2018/10/01م– حتى تاريخه

مستشارمستقل في املراجعة والحوكمة واملخاطر – شركة تكامل لحلول العمال

2016/01/01م– 2018/12/31م

رئيس لجنة املراجعة – الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

2015/08/01م–  2017/07/31م

مستشارمعالي وزير الصحة في املراجعة واملتابعة

2003/01/01م – 2015/07/31م

أرامكو السعودية:
✓ املدقق العام املشارك باإلنابة– ( 2015/05/01م –  2015/07/31م)
✓ مدير التدقيقات الخاصة – ( 2013/01/01م –  2015/04/30م)
✓ مدير مراجعة العمال الدولية  -شاملة املشاريع املشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العاملية في
اململكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا– ( 2008/01/01م  2012/12/31 -م)
✓ مدير املراجعة الداخلية – إدارة مراجعة أعمال اإلنتاج والحفر  -إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق -
إدارة مراجعة الشؤون املالية واإلدارية وخدمات األعمال 2003/01/01( -م  2007/12/31 -م)
تدرج وظيفي في مجاالت املالية واملراجعة الداخلية – أرامكو السعودية  -الشركة السعودية للتكرير والتسويق
(سمارك) – املؤسسة العامة للبترول واملعادن (بترومين)

1985 / 06/09م 2002 /12 /31-م

م

اسم الشركة

1

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

2

شركة أسواق العثيم

3

شركة العثيم لالستثمار

صفة العضوية طبيعة العضوية (بصفته
(تنفيذي ،غير
مستقل) الشخصية ،ممثل عن
تنفيذي،
شخصية اعتبارية)

الطاقة

تجارة التجزئة
استثمار

عضوية اللجان

'

•
•
•

الشكل القانوني
للشركة

مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات
والتعويضات

مساهمة

مساهمة
مغلقة

مستقل

بصفة شخصية

مستقل

بصفة شخصية

لجنة المراجعة

مستقل

بصفة شخصية

لجنة المراجعة

4

الهيئة العامة لإلحصاء

اإلحصاء

مستقل

بصفه الشخصية

المراجعة والمخاطر

حكومية

5

تجمع الشرقية الصحي

الصحي

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

الترشيحات والمكافآت

حكومية
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 -1البٌانات الشخصٌة للعضو المرشح
االسم
الرباعً

م  /عادل عبدالعزيز سليمان آل سليمان

الجنسٌة

سعودي

تارٌخ

 01يوليو 0915

االمٌالد
 -2المؤهالت العلمٌة للعضو المرشح
و

المؤهل

التخصص

اسم الجهه المانحة

تارٌخ الحصول
على المؤهل

1

بكالرٌوس هندسة

هندسة مٌكانٌكٌة

دٌسمبر 1991

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2

دورة محاسبة

تحلٌل وقراءة القوائم المالٌة

سبتمبر 2222

المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً

3

االدارة

دورة المدٌر التنفٌذي

سبتمبر 2221

المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً

4

ادارة المشارٌع

ادارة المشارٌع االحترافٌة

اغسطس 2213

معهد اس اي سً للتدرٌب

5
 -3الخبرات العلمٌة للعضو المرشح
انفخرة

يجاالث انخبرة

 1999انى 2222

الكثٌر من المناصب والمهام فً الشركة السعودٌة للكهرباء مثل
مهندس تصمٌم االنظمة المٌكانٌكٌة فً قطاع الخدمات
مدٌر مشروع ,
رئٌس الوحدة االلكترومٌكانٌكٌة فً الصٌانة.

 2222انى 2211

العدٌد من المناصب فً شركة كٌان السعودٌة للبتروكٌماوٌات
مثل مهندس مشروع ,
مهندس أول ,
قائد المهندسٌن فً العدٌد من المصانع .

 2229انى 2213

شاركج في االعًال انهُذسيت واالَشائيت (انخصًيى وانًشخرياث واالَشاء) في انصيٍ وكىريا انجُىبيت
و رنك نبُاء يصُعيٍ في شركت كياٌ انسعىديت  .حكهفت انًصُعيٍ حزيذ عهى  1.25يهيار لاير

 2213انى 2211

االشراف عهى قيادة يجًىعت ً
فرق نعًم أكثر يٍ  22دراست في شركت كياٌ انسعىديت نخحسيٍ صياَت
ويىثىقيت انًصاَع داخم يجًع انشركت

 2219انى 2222

يذير عاو انًشاريع في شركت بُاؤوٌ انحهىل

 -4العضوٌة الحالٌة فً مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غٌر مدرجة ) أو أي شركة أخرى أٌا كان
شكلها القانونً أو اللجان المنبثقة منها:

و

1
2
3

اسى انشركت
-

صفة العضوٌة ( تنفٌذي
انُشاط انرئيس غٌر تنفٌذي مستقل )
-

-

طبٌعة العضوٌة
) بصفة الشخصٌة ممثل
عن شخصٌة اعتبارٌة)
-

عضىيت انهجاٌ
-

انشكم
انقاَىَي
نهشركت
-

Form No. (1) Resume
A) Personal information of the Nominated Member
Full name
Ahmed Abdullatif Ahmed Albarrak
Nationality

25/03/1980

Date of birth

Saudi

B) Academic Qualifications of the Nominated Member
#

Qualifications

Specialization

Date of obtaining the
qualifications

1

Bachelor

Systems Engineering

2003

2

Master

Executive MBA

2021

Name of Awarding Entity

King Fahad University of
Petroleum and Minerals
King Fahad University of
Petroleum and Minerals

C) Work Experience of the Nominated Member
Period

Since Jan.
2019 till
now
Since 2016
till now
Since 2009
till now
Jan 2016 –
Dec 2018
May 2007 –
Jan 2009

Areas of Experience

Chairman of Filling and packing Material MFG. Co. (FIPCO), Saudi Joint Stock Co.

Chairman of Dana Ice Cream (limited Co.)
General Manager – Bina Engineering Services
Executive board member and the Managing Director of Filling and packing Material MFG. Co.
(FIPCO), Saudi Joint Stock Co.
Operation Manager – Bina Precast

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company,
regardless of its legal form or the committees deriving from it:
Nature of the
Membership
membership
Legal
type
(in personal
form of
#
Company name
Main activity
(executive,
capacity,
Committees Membership
the
nonexecutive, representativ
company
independent)
e of legal
person)

1

2

3

Filling and Packing
Materials MFG Co.
(FIPCO)

Materials

NonExecutive

Personal

United International
Transportation Co.
(Budget Saudi
Arabia)

Industrials

independent

Personal

Tourism Enterprise
Co.

Consumer
independent
Discretionary

Personal

-Executive Committee
- Nomination and
Remuneration
Committee
- Governance
Committee
- Nomination and
Remuneration
Committee
- Investment
Committee
-

Public
listed

Public
listed

Public
listed

للسية الذاتية
نموذج رقم ()1
ر
أ(البيانات الشخصية للعضو المرشح
د .أحمد رساج عبد الرحمن خوقي

االسم الرباع

سعودي

الجنسية

Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE

تاري خ الميالد

١٣٨٨/٨/٢٢ه الموافق November 14, 1968

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

م
دكتوراه

1

)PhD (4.0/4.0

ماجستي إدارة اعمال )(3.7/4.0

2

ماجستي

3

MBA

)MSC (4.0/4.0

التخصص

تاري خ الحصول عىل المؤهل

هندسة كيميائية

2005
2004

إدارة اعمال
هندسة كيميائية

1998

اسم الجهة المانحة
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
جامعة تلسا ،امريكا
University of Tulsa, USA
جامعة الملك عبد العزيز

4

بكالوريوس BSC

هندسة كيميائية

1989

5

شهادة دبلوما متقدمة ف التمويل الدول
(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance
Post MBA, 9 credits
مهندس ر
محيف مسجل معتمد و مجدد
PE: Licensed Professional Engineer

التمويل واالستثمار
Finance and
Investment
Chemical
Engineering

2005

جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA

2006-now

ر
محيف إدارة مشاري ع معتمد ومسجل و مجدد
PMP: Project Management Professional

إدارة المشاري ع
Project
Management
إدارة المشاري ع
Project
Management

حكومة والية تكساس -امريكا
Texas Board of Professional
Engineers, TX, USA
معهد إدارة المشاري ع االمريك
Project Management Institute
(PMI), USA
جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA

2003
هندسة كيميائية

2010

جامعة والية كولورادو الحكومية ،امريكا
Colorado State University, USA
الهيئة السعودية للمهندسي

هندسة كيميائية ،إدارة
مشاري ع ،إدارة اعمال
تحكيم دول ،تجاري
الهندسة الكيميائية

2021

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

6

7

8

9
10
11

12

13
14

شهادة إدارة المشاري ع المتقدمة
Advanced Project Management
Certificate
شهادة إدارة العمليات والتصنيع
Process Management Certificate
مهندس استشاري معتمد و مسجل
Consultant Engineer
محكم معتمد
Certified Arbitrator

2010-now

2003

المعهد األمريك للمهندسي الكيميائيي
2017
درجة الزمالة ف الهندسة الكيميائية -األول عربيا
American Institute of Chemical
”First Arab awarded Degree of “Fellow
Engineers AIChE, USA
ارامكو
تقن و اداري و إدارة Technical and
مدرب أرامكو معتمد
Aramco
managerial
مشاري ع
Certified Aramco Trainer
مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و
اكي من  ١٥٠دورة و مؤتمر ف مجاالت تقنية و 1990-2021 Technical, managerial,
project management,
عالمية
علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري ع
leadership
Top institutions worldwide
150 + courses and conferences

ج( الخيات العملية للعضو المرشح
ر
الفية
 ١٦يوليو  ٢٠٢١لمدة
ثالث سنوات( غي
موظف)

مجاالت الخية

ررسكة نسيج التجارية العالمية :نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية

آرامكو السعودية :مشاري ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست:

-٢٠٠٩/١/١
٢٠٢٠/١١/١

-٢٠٠٦/٧/١
٢٠٠٨/١٢/٣١
-١٩٩٠/١٠/٢٠
٢٠٠٦/٦/٣٠
-١٠-٢٠- ١٩٩٠/٥/١
١٩٩٠
 -٢٠٢٠/٩/١االن

 -٢٠١٨/٨/١االن

 -٢٠٠٥ /٧/١االن

-٢٠١٦/٧/١
٢٠١٨/٧/١

• عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست -ثول ٨٠بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز
األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة
• مسؤوول ر
مشوع تطوير ثول مدارس ،مساجد ،عيادات متقدمة ،خدمات ،أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  ١بليون
• مسؤول ر
مشوع الحىم األمن للجامعه األول من نوعه بالمملكة  ١بليون
• مسؤول ر
مشوع إسكان الحرس الوطن بثول  ٢بليون
• مسؤول ر
مشوع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية  ٥٠٠مليون
• 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 :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.
ر
إدارة تطوير االعمال الجديدة :عضو مؤسس ر
هيوسي مع ررسكتي امريكيتي
مشوع مصفاة يارسف  ٤٠بليون
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies
Conoco-Philips and KBR
مختلف إدارات أرامكو :المصاف ،التكرير ،إدارة تخطيط المرافق ،األبحاث و التطوير ،الدراسات العليا ،مستشار اإلدارة العليا
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development,
advisor to vice president
ربيولوب :علوم السيارات شهادات المطابقة ،زيوت التشحيم
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications
رئيس قطاع الوقود و ر
البييوكيميائيات بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي كأول شخص ف تاري خ المعهد من  ١١٠سنة من
خارج الواليات المتحدة االمريكية
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the
institute for more than 110 years
عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي كأول شخص ف تاري خ المعهد من  ١١٠سنة من خارج امريكا
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for
more than 110 years
مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريك للمهندسي الكيميائي  ،ممثل المعهد ف منطقة الخليج
Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including:
• Social Impact Operating Council SIOC (Member),
• International Committee (Member),
• Global Initiative Council (Member),
• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),
• Regional Liaison
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee

عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
 -٢٠١٨/٧/١االن
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
-٢٠١٦/٧/١
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university
٢٠١٨/٧/١
ر
ر
د( العضوية الحالية ﰲ مجالس إدارة رسكة مساهمة أخرى )مدرجة أو غي مدرجة( أو أي رسكة أخرى أي كان شكلها القانون أو اللجان المنبثقة منها
اسم ر
الشكة

1

صفة العضوية
طبيعة العضوية
النشاط الرئيس(تنفيذي – غي تنفيذي (بصفته الشخصية –
ممثل الشخصية اعتبارية)
– مستقل)

رشكة نسيج التجارية العالمية من ١٦
يوليو  ٢٠٢١لمدة ثالث سنوات

خوقي
اسم المرشح :د احمد شاج عبد الرحمن
ر

السلع
االستهالكية

مستقل
التوقيع:

شخص

عضوية
اللجان

الشكل القانون
ر
للشكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة و
رئيس اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

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

اﻟﻌﺑﺎس ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾد اﺣﻣد ال ﻣﺳﺎﻋد

الرباعي

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

17-06-1977

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

2

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

2011

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

1999

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﺳط وﻻﯾﺔ ﺗﻧﯾﺳﻲ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
اﻻن 2019-
2018-2019
2012-2018

ﻗطﺎع اﻟطﯾران
ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل وﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻼء

ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة & اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ & اﻟﻣﻘﺎوﻻت & اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﻋﻘود اﻟﺣﻛوﻣﺔ
2005-2009
ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
2000-2005
ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
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

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية
صفة العضوية

علي حسين علي ال بوصالح
سعودي
عضو مستقل

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
جامعي  -بكالوريوس
1
2

تاريخ الميالد
طبيعة العضوية

التخصص
هندسة كهربائية

تاريخ الحصول عليه
1994

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

 1390/10/20هـ
صفة شخصية

الجهة المانحة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مجاالت الخبرة
رئيس تنفيذي

2020-2021

شركة الخضري

2013- 2020

شركة امداد الخدمات الصناعية

رئيس تنفيذي

2012-2013

شركة الدهانات الصناعية

مدير عام

1998-2012

الشركة السعودية للكهرباء (سكيكو)

ادارة الهندسة  /املشاريع  /املواد

1996-1998

شركة املعدات واألدوات الكهربائية ()ABB

مدير تصنيع /مدير مشاريع

1994-1996

وزارة املياه

مدير مشاريع

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها
طبيعة العضوية
الشكل
صفة العضوية
(بصفته الشخصية،
م
عضوية اللجان القانوني
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
اسم الشركة
ممثل عن شخصية
للشركة
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
1
2
3
4
5
6

اليوجــــــــــــــــــــد

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

ﻋﻣﺎر ﻣﺣﻣود ﻓراج ﺑﺧﯾت

الرباعي
اجلـنسـيـة

تاريخ

ﺳﻌودي

۱٤۱۳/۰۷/۰۹ھـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

3

دوره

4

دوره

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص
ھﻧدﺳﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﮫ

۲۰۱٥

ھﻧدﺳﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﮫ
اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﯾﻧﯾﺳﺳﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﮫ )اﻣرﯾﻛﺎ(

۲۰۲۰

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

۲۰۲۰

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

۲۰۲۰

اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﮫ

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

-۲۰۰۸ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
-۲۰۱٥ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
-۲۰۰۹ﺣﺎﻟﯾﺎ ً

جماالت اخلربة
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻓﻧﺎدق رادﯾﺳون ﺑﻠو ﯾﻧﺑﻊ
ﻣﮭﻧدس ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ وﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﺗروراﺑﻎ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻻراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﮫ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ورﺟﺎﻟﮫ ﻟﻠﻣوھﺑﺔ واﻻﺑداع

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

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ طﻼل ﺟﻤﯿﻞ ﺣﻤﺪان

االسم
الرباع

ﺳﻌﻮدﯾﺔ

الجنسية

تاري خ

16-09-1985

الميالد

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

التخصص

المؤهل

اسم الجهة المانحة

تاري خ الحصول عىل المؤهل

1

ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ

إدارة أﻻﻋﻤﺎل

2011

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن

2

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

إدارة أﻻﻋﻤﺎل

2007

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

3

ﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﻓن اﻟﺗﻔﺎوض

2013

Harvard University

4

ﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ

2019

University of Virginia

5

ﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺗواﺻل اﻟﻘﯾﺎدي

2020

INSEAD

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح
الف ربة

الخبة
مجاالت ر

2021-2016

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

2016-2011

ھوﻟﯾت ﺑﺎﻛﺎرد ) :(HPإدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺗﺧطﯾط وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

2011-2007

ﺷرﻛﺔ دار اﻟورق :اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل

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

م

1

اسم الشكة
ﺷرﻛﺔ دار اﻟورق ﻟﻠﺗﺟﺎرة

 2اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

النشاط الرئيس

صفة العضوية طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
غب
(تنفيذي ،ر
شخصية اعتبارية)
تنفيذي ،مستقل)

اﻟورق وﻣواد اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي
ﺗﺻﻧﯾﻊ وإﻧﺗﺎج
اﻟﻣﻧظﻔﺎت واﻷﺳﻣدة
اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾك

ﻣﺳﺗﻘل

الشكل القانون
للشكة
عضوية اللجان

ﻣﻣﺛل ﻟﻠﺷرﻛﺎء

-

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺑﺻﻔه ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓآت
واﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ
ﻣدرﺟﺔ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

 -1البيانات الشخصية للعضو املرشح
فيصل جودهللا سعدهللا السلمي
اإلسم الرباعي
1400-1-10
سعودي تاريخ امليالد
الجنسية
 -2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
التخصص
املؤهل
م
ادارة اعمال
 1ماجستير

تاريخ الحصول على املؤهل
2020-2018

2

ماجسنير تنفيذي

علوم القيادة في مجال الغاز و الزيت

2014-2013

3
4

بكالوريس
برنامج تنفيذي

املحاسبة
املالية

2002-1998
2019

5
 -3الخبرات العلمية للعضو املرشح
الفترة
 -2021االن
2021-2020
2020-2019
2019-2017
2017-2011
-4
م
1
2
3
4

إسم الجهة املانحة
كلية االمير محمد بن سلمان الدارة و ريادة
االعمال
املعهد العالي للدراسات الدولية و التنموية
في جنيف
جامعة الالباما -الواليات املتحدة االمريكية
جامعتي اوسكفورد و شيكاغو (برنامج
مشترك)

مجاالت الخبرة
كبير التنفيذيين املاليين -الشركة السعودية االستثمارية العادة التدوير
املشرف العام على االدارة العامة لالستدامة املالية و التحول -وزارة االسكان
النائب للخدمات املشتركة املكلف و مدير عام املالية -صندوق تنمية املوارد البشرية
املدير التنفيذي لالدارة املالية و املحاسبة -شركة بترورابغ
املراقب املالي-شركة ياسرف (منتدب من قبل شركة ارامكو السعودية)

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة ) أو أي شركة أخرى أياكان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
الشكل
(بصفته الشخصية،
عضوية اللجان
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
إسم الشركة
القانوني للشركة
ممثل عن شخصية
تنفيذي ،مستقل
إعتبارية
ممثل عن شخصية
معالجة النفايات الصناعية
شركة ادارة الخدمات البيئية
ذات مسؤلية محدودة
عضو مجلس ادارة
غير تنفيذي
اعتبارية
و الخطرة
العاملية
ممثل عن شخصية
معالجة النفايات الصلبة
شركة خدمات الهدم و البناء
ذات مسؤلية محدودة
عضو مجلس ادارة
غير تنفيذي
اعتبارية
لتدوير النفايات

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

 -1البيانات الشخصية للعضو املرشح
فائز بن احمد بن عوضه ال شفلوت االحمري
اإلسم الرباعي
1983/11/15
سعودي تاريخ امليالد
الجنسية
 -2املؤهالت العلمية للعضو املرشح
تاريخ الحصول على املؤهل
التخصص
املؤهل
م
مايو 2007
اإلدارة املالية
 1باكالوريوس
مايو 2013
الهندسة املالية
 2ماجستير
مايو 2013
هندسة املخاطر املالية
 3دبلوم عالي
مايو 2018
اإلدارة املالية
 4برنامج إدارة تنفيذية
ديسمبر 2020
برنامج قيادي
 5برنامج ادارة تنفيذية
 -3الخبرات العلمية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
مدير عام إدارة تمويل الشركة لشركة أبراج اإلتصاالت (توال)
 – 2019حاليا على رأس العمل
رئيس الخزينة في شركة ينبع ارامكو ساينوبيك للتكرير (ياسرف)
2019 -2015
رئيس الخزينة في الشركة الوطنية لثاني أوكس ي التيتانيوم (كريستل)
2015-2014
مدير مالي في شركة إاليت التجارية
2013-2010
مدير عالقات الشركات في مجموعة سامبا املالية
2010 -2007
-4
م
1
2
3
4

إسم الجهة املانحة
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
معهد ستيفنز للتكنولوجيا
معهد ستيفنز للتكنولوجيا
جامعة ستانفورد
جامعة انسياد

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أياكان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
الشكل
(بصفته الشخصية،
عضوية اللجان
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
إسم الشركة
القانوني للشركة
ممثل عن شخصية
تنفيذي ،مستقل
إعتبارية
مساهمة عامة
اللجنة التنفيذية
بصفتة شخصية
مستقل
تصنيع املواد الكيميائية
نماء للكيماويات
والبتروكيماويات
مساهمة عامة
لجنة املراجعة
بصفتة شخصية
مستقل
تصنيع املواد الكيميائية
نماء للكيماويات
والبتروكيماويات

البيانات الشخصية للعضو.1

1.Candidate's Personal Information
Full Name
Hathal Safar Abdullah AlOtaibi
Nationality
Saudi
Date of Birth
May 5, 1981
2.Candidate's Academic Qualifications
Institution
الجهة المانحة
Date التاريخ

هذال بن سفر بن عبدهللا العتيبي
سعودي
1401-7-1
Major

KFUPM

جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

01/2008

Northeastern
University

جامعة نورث ايسترن

12/2016

Telecom Systems
Management

KFUPM

جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

05/2021

EMBA

3.Practical Experience
Experience Field

االسم الرباعي
الجنسية
تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية للمرشح.2
التخصص
Degree

المؤهل

م

Electrical Engineering  الهندسة الكهربائيةBachelors  بكالوريوس1

مجاالت الخبرة

إدارة أنظمة
االتصاالت
إدارة األعمال
التنفيذي

Masters

ماجستير

2

Masters

ماجستير

3

الخبرات العملية للعضو.3
Period

عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي
Board Member – Saudi French Joint Business Council
عضو مجلس األعمال السعودي السويدي
Board Member – Saudi Swedish Joint Business Council
المدير اإلقليمي لشركة سوفركم
Country Director - Sofrecom
مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية
Director of Eastern Province at Communications and IT Commission
مهندس اتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
Communications Engineer at Communications and IT Commission
مهندس حقول نفط في شركة شلمبرجير
Field Engineer at Schlumberger

الفترة

09/2021 – Present
09/2021 – Present
05/2021 – Present
01/2018 – 05/2021
03/2009 – 12/2017
06/2008 – 01/2009

4.Current membership in the boards of directors of other joint
 العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير.4
stock companies (listed or unlisted) or any other company,
مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة عنها
whatever its legal form is , or the committees emanating from it.
الشكل القانوني للشركة
Company's legal
form
ال يوجد
N/A

طبيعة العضوية
صفة العضوية
Membership Type Membership Type

ال يوجد
N/A

ال يوجد
N/A

ال يوجد
N/A

النشاط الرئيس
Main Business

أسم الشركة
Company

ال يوجد
N/A

ال يوجد
N/A

ن( البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم
هيثم فيصل عباس أسكوب

الرباع

تاري خ
الميالد

سعودي

الج نس ي ة

 1387/4/25هجري

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

التخصص

المؤهل

تاري خ الحصول عل المؤهل

1

ماجستي

إدارة أعمال

2011/6/25

2

بكالوريوس

قانون

1413/5/2

اسم الجهة المانحة
جامعة األعمال والتكنولوجيا
جامعة الملك سعود

3
4
5
ج( الخيات العملية للعضو المرشح
ر
الفية

مجاالت الخية
متقاعد من رشكة أرامكو السعودية

-2020االن
2020-2011

بشية والوكيل ر
مستشار موارد ر
الشع ل رشكة أرامكو السعودية

2010-1996

مستشار ف تملك البيوت والوكيل ر
الشع ل رشكة أرامكو السعودية

1995-1992

مستشار قانوب ف الدارة القانونية ر
بشكة أرامكو السعودية

ً
د( العضوية الحالية ف مجالس إدارات رشكات مساهمة نخرى )مدرجة نو غي مدرجة( نو ب رشكة نخرى نيا كان شكلها
القانوب نو اللجان المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
م

اسم ر
الشكة

)تنفيذي غي
النشاط الرئيس تنفيذي مستقل(

1
2
3
4
40

)بصفت
الشخصية ثثل
شخصية
عن
اعتبارية(

الشكل
القانوب
عضوية اللجان

ر
للشكة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 )1البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي:
إبراهيم عبداألحد هاشم خان
الجنسية
سعودي
 )2المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
المؤهل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تاريخ الميالد:
التخصص

1398-6-10هـ
تاريخ الحصول
على المؤهل

اسم الجهة المانحة

المستوى الخامس ف إدارة الموارد ر
البشية -
ي
CIPD
ر
ر
2020م
إدارة أعمال -إدارة موارد بشية
اإلدارة اإلسباتيجية للمواهب
ر
ر
محبف أعىل معتمد يف إدارة الموارد البشية -
إدارة قطاع الموارد ر
2019م
البشية
SHRM
2018م
الداخىل
التدقيق
داخىل معتمد -الجزء ()2
مدقق
ي
ي
أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق
2018م
الداخىل
التدقيق
ي
الداخىل -الجزء ()1
ي
أرامكوا السعودية
2017م
برنامج قيادي
القيادة الموقفية
ر
أنديرسون
2016م
إدارة أعمال
مؤشات األداء للتنفيذيي
معهد إدارة المشاري ــع
2016م
إدارة المشاري ــع
إدارة المشاري ــع
الهيئة الملكية
2014م
برنامج قيادي
القيادة اإلبداعية
إدارة أعمال -إدارة موارد ر
جامعة الملك عبد العزيز
2014م
بشية
ماجستب تنفيذي
أكاديمية كريستل العالمية
2014م
إدارة الجودة
سيقما 6
كريستكوم العالمية
2013م
قيادي تنفيذي
برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)
ر
جامعة الملك عبد العزيز
2008م
إدارة أعمال -إدارة موارد بشية
بكالوريوس يف العلوم اإلدارية
ر
الداخىل وتخصصات عديدة أخرى.
العديد من الدورات التدريبية يف القيادة ،الموارد البشية ،إدارة المشاريـ ــع ،التدقيق
ي
إدارة قطاع الموارد ر
البشية

 )3الخبرات العملية للعضو المرشح:
الفترة

2020م

يطان لتطوير
المعهد ر
الب ي
المواهب
دن
معهد لوريس -ر ي
جمعية إدارة الموارد
ر
البشية االمريكية
سب-سبونش
ري
ر
ميسب
ي

مجاالت الخبرة

مدير تطوير رأس المال ر
البشي
2016م -اآلن
ر
ر
إقليم لتطوير الموارد البشية للشق األوسط
2015م2016-م مدير
ي
ر
2012م2015-م مدير األكاديمية للموارد البشية للسعودية
1998م2012-م رئيس التدريب والتوظيف
ً
واإلقليم يف هيئات حكومية
المحىل
خالل  25عاما من المسبة العملية ،تبوأت العديد من المناصب القيادية المختلفة عىل المستوى
ي
ي
(شكة أرامكوا السعودية ،الهيئة الملكية للجبيل وينبع ،رشكة مرافق الكهرباء والمياه ،رشكة كريستل العالمية ر
وشكات مرموقة منها ر
ر
وشكة
ر
ر
ر
ر
الب تقلدتها (رئيس قسم الموارد البشية  ،مدير الموارد البشية  ،مدير أعىل الموارد البشية  ،المدير
التصنيع العالمية) ،من المناصب ي
ر
اإلقليم للموارد ر
المؤسس ،قائد
المؤسس  ،قائد إدارة التواصل
البشية  ،المدير العام للموارد البشية -بالنيابة  ،قائد إدارة التغيب والتحول
ي
ي
ي
ر
.
المؤسس والتشغيل والصيانة.
التمب
والمساندة،
كة
المشب
الخدمات
ف
ة
متمب
ة
خب
لمهنية)
ا
السالمة
قائد
و
الداخىل
التدقيق
إدارة
ر
ي
ي
ي

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

إسم الشركة

النشاط
الرئيسي

صفة العضو
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوني للشركة

1

الجمعية التعاونية
للتدريب بالمدينة المنورة

تدريب
واستشارات

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

عضو
مؤسس

جمعية تعاونية مسجلة

2

جمعية األمل المنشود

3

جمعية دار اإلسكان

خدمة
أصحاب الهمم
إسكان

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

مستشار

جمعية تعاونية مسجلة

غب تنفيذي

ر
بصفب الشخصية
ي

مستشار

جمعية تعاونية مسجلة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ
سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

 1396 / 60 / 12م

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول
على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1
2

ماجستير
ماجستير

مالية اسالمية
إدارة التسويق

2612م
2660م

المجلس العام للبنوك
جامعة سنترال ويسترن

3
4
5
6

بكالوريوس
CIB
CISCAM
CISTRAF

لغة يابانية
مصرفية اسالمية
اسواق مالية
تجارة دولية

2666م
2612م
2612م
2612م

جامعة الملك سعود
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك

7

CISRIM

ادارة مخاطر

2612م

المجلس العام للبنوك

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من 7102م لآلن

رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة

من 7102م – 7102م

مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة -مصرف الراجحي

من 7102م – 7102م
من 7102 – 0992م

مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض

.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)

1

شركة وفا للتأمين

التأمين
التعاوني

مستقل

شخصية

2

شركة تبوك للتنمية
الزراعية

إنتاج األغذية

مستقل

شخصية

عضوية
اللجان
رئيس مجلس
اإلدارة
وعضو
اللجنة
التنفيذية
وعضو لجنة
اإلستثمار
عضو مجلس
إدارة وعضو
لجنة
الترشيحات
والمكافآت

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة عامة

مساهمة عامة

.1البيانات الشخصية
سليمان حمد محمد الحواس
سعودي

1385/7/1ه

 .2املؤهالت العلمية للعضو
1
2
3
4

بكالريوس
ماجستيروظيفي
ماجستيرمنهي
دكتوراه مهنية

إعالم ( إذاعة وتلفزيون ) إعالنات تجاري

1989م

إدارة تسويق متقدمة
تسويق وإعالن
تسويق ومبيعات

1992م

جامعة امللك سعود
معهد اإلدارة العامة
جامعة ميرالند
جامعة ميرالند

2000م
2006م

 .3الخبرات العلمية للعضو
2016م  -تاريخه

مكتب املستشار الدكتور سليمان محد احلواس لإلستشارات اإلدارية ( املؤسس واملدير التنفيذي )
ر
واإلستاتيجيات  /األهداف السنوية  /الموازنات التقديرية  /مصفوفة الصالحيات  /سلم الرواتب
( الحوكمة  /إعادة الهيكلة  /الخطط
ز
ز
المساهمي  /التقييم العقاري )...
والممتات  /عمليات الطرح واإلدراج  /العالقة مع

2012م – 2016م

شركة باجة للصناعات الغذائية ( املدير التنفيذي )
( الصناعات الغذائية الخفيفة  /زيادة الحصة السوقية  /تطوير المنتجات  /التوزي ع  /الحمالت اإلعالنية  /إستقطاب الكفاءات /
ز
للموظفي  /قياس كفاءة تنفيذ العمليات )... /
سهوك المستهلك  /حمالت التذوق  /أنظمة التشغيل والصيانة  /التقييم السنوى

2008م – 2010م

شركة مياه فيحاء (بريين) احملدودة ( املدير العام )
ر
( الحوكمة  /األنظمة واللوائح  /العالقة ز
/
/
/
بي القابضة والشكات التابعة نمذجة العمليات المنتجات اإلستهالكية تخفيض التكاليف
ز
...
/
/
 /رفع مستوى الربحية /
)
تحفت فريق العمل العالقة مع كبار العمالء

2001م – 2005م

الشركة العربية للعود ( املدير التنفيذي )
( خطط التوسع واإلنتشار  /فتح أسواق جديدة  /فتح فروع ومعارض جديدة  /تقييم آداء وربحية المعارض  /الدخول لألسواق الدولية
 /التدريب  /رضا العمالء  /برامج وقف تشب العمالء )... /

1995م – 2001م

شركة اخلزف السعودي ( مدير مبيعات املنطقة الوسطى )
( مجالت الصناعة  /المقاوالت  /المناقصات  /المشاري ع  /الوكالء  /خطط وأساليب التحصيل  /المعارض الدولية )...

1994م – 1995م

شركة كوكاكول ( مدير تنمية املبيعات )
ر
ز
المنافسي  /تطوير عرض المنتجات  /الرعايات الموسمية /
/
( دراسة األسواق  /تقوية السمعة  /شهرة العالمة التجارية إختاق
المسؤولية االجتماعية )...

1990م – 1994م

شركة بيبسي كول ( مدير عمليات البيع )
( خطط المبيعات  /نظام العموالت  /برامج الوالء  /كسب كبار العمالء  /الرقابة  /ز
متانيات التسويق  /صيانة أسطول السيارات /
إستغالل الطاقة اإلنتاجية  /طرق جاذبية عرض المنتجات باألسواق )... /

1987م – 1989م

شركة بندة املتحدة ( مدير فرتة )
( خدمة العمالء  /توفر المنتجات  /الرقابة المالية  /مراقبة المخزون  /الصيانة والتشغيل )...

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

رشكة النصبان القابضة
رشكة النصبان القابضة

وه رشكة
صيانة وتشغيل ي
قابضة تعمل زف إدارة ر
الشكات
ي
ز
التابعة واإلستثمار يف األسهم
وإمتالك العقارات وإمتالك
العالمات التجارية

عضو مجلس إدارة
مستقل
عضو لجنة

شركة مساهمة مقفلة

صفة شخصية
لجنة الترشيحات واملكافآت

شركة مساهمة مقفلة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

وائل سعد عبدالعزيز الراشد

سعودي

1970/8/3م

تاريخ الميالد

 .1المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

1

دكتواره

2
3
4

ماجستير
بكالوريوس
بكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المناحة

2013

جامعة سالفورد – مانشستر بريطانيا

2002
1999
1992

جامعة هل – بريطانيا
جامعة اإلمام محمد بن سعود
جامعة الملك سعود

إدارة التغيير – نظم
المعلومات
إدارة أعمال
شريعة وقانون
حاسب آلى ونظم معلومات

الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 - 2018اآلن

مجاالت الخبرة
عضو مجلس إدارة و مستشار لعدد من الجهات و الشّركات
رئيس تنفيذي لعدد من الشركات والمؤسسات والمجموعات التجارية

2015 – 2003
2017 – 2015

نائب الرئيس في شركة أسالك (مساهمة مدرجة)

2018 – 2014

شريك ومؤسس وعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة تنفيذية في شركة األحماض الحيوية السعودية

2012 – 2008

عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض

 – 2017ا2018

الرئيس التنفيذي لمجموعة السريع التجارية الصناعية

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،
اعتبارية)
مستقل)
مساهمة مقفلة
التنفيذية
شخصية
مستقل
األغذية
األحماض الحيوية السعودية
1
2

شركة الدريس للتجارة والصناعة

3

شركة نسيج العالمية

العدد واألدوات وصناعة
األبواب الحديدية
سلع طويلة األجل
ال ّ

مستقل

شخصية

التنفيذية

مساهمة مقفلة

مستق ّل

شخص ّية

الت ّرشيحات
 -الت ّنفيذيّة

مساهمة مدرجة

السيرة الذاتية  -نموذج رقم ()1
أ)

البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الرباعي

عبدهللا عايد سعد الرشيدي

الجنسية

سعودي

1408ه ـ

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل
بكالوريوس

م
1
2
3
4
5

تاريخ الحصول على املؤهل
1437ه ـ

التخصص
إدارة عامة

اسم الجهة املناحة
جامعة امللك عبدالعزيز

ج) الخبرات العملية للعضو املرشح
الفترة
2013-2007
2020-2013

مجاالت الخبرة
مشرف املوارد البشرية – شركة الفنار
مدير اإلدارة املالية –وزارة الصحة

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها

م
1
2
3
4

اسم الشركة
اليوجد

النشاط الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل(

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

اﺑوﺑﻛر ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑن اﺑوﺑﻛر ﺑﺎﻋﺑﺎد
١٣٨٧/١٢/١ھـ

ﺳﻌودي

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻋﺿو زﻣﺎﻟﺔ
اﺧﺗﺑﺎر ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ١ -

ﻣن ٢٠٢١ - ٢٠٠٥

ﺷرﻛﺔ وﺳﺎم اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

ﺷرﯾﻌﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

١٤١٣

ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٢٠١٨

اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ

٢٠٢١

اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺣﻠﯾل و دراﺳﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻟﺳﻌودي

اﻟﻣﻘﺎوﻻت

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ذ.م.م

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

عبدهللا محمد هالل الحربي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

 13سبتمبر 1990م

ب ) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

تسويق

 1434هـ

جامعة الملك عبد العزيز

2

ماجستير

إدارة أعمال

 1438هـ

جامعة دار العلوم

ج ) الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من يناير  2016حتى اآلن

م

من  2009حتى 2015

محلل أعمال بشركة نفع لالستثمار

من  2009حتى 2012

كاتب صحفي في المجال االقتصادي بصحيفة الشرق األوسط وصحيفة شمس

اسم الشركة

1
2

عضو مجلس اإلدارة ومدير المخاطر بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

شركة تصنيع مواد
التعبئة والتغليف
(فيبكو)
الشركة العربية
لألنابيب (أنابيب)

صفة العضوية
النشاط الرئيس (تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية  ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

المواد األساسية

تنفيذي

بصفته الشخصية

المواد األساسية

مستقل

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

 لجنة الحوكمة لجنة االستثمار لجنة المراجعة -لجنة الحوكمة

شركة
مساهمة عامة
شركة
مساهمة عامة

Form No. (1) Resume
A) Personal information of the Nominated Member

Fahad Abdullah Ali Alsemaih

Full name
Nationality

SAUDI

Date of birth

01/07/1384H

B) Academic Qualifications of the Nominated Member
#

Qualifications

Specialization

Date of obtaining the
qualifications

Name of Awarding Entity

1

Bachelor

Chemistry

1989

King Saud University

2
3
4
C) Work Experience of the Nominated Member
Period

Areas of Experience

April 2019 - present

CEO – Tabuk Agricultural Development Co. and the member of Executive committee.

Jan 2016-May 2018

CEO - Saudi Fisheries Co.

Jan 1995- March 2014

Many of the leadership positions at SABIC, the most recent of which is:
General Director of Development and Research for Special Projects

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company,
regardless of its legal form or the committees deriving from it:
Membership
Nature of the
type
membership (in
Main
Committees
Legal form of
#
Company name
(executive,
personal capacity,
activity
Membership
the company
nonexecutive,
representative of
independent)
legal person)
Nomination &
Tourism Enterprise Co.- TECO
remuneration
Listed joint
Materials
Independent
Personal capacity
1
committee
stock company
Chairman

2
3

