أسماء املرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف لدورته القادمة التي تبدأ في تاريخ
2021/05/07م وتنتهي في تاريخ 2024/05/06م:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االسم
األستاذ /عادل بن مرزوق الناصر
الدكتور /محمد أمين بن داود قشقري
األستاذ /فهد بن إبراهيم بن عبدهللا املفرج
الدكتور /تركي بن عمر بن صالح بقشان
األستاذ /خالد بن محمد الحقيل
األستاذ /محمد بن زامل بن محمد اللعبون
األستاذ /صالح آل الدويس
األستاذ /جلبان محمد الجلبان
األستاذ /محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر
الدكتور/حمد بن عبدهللا الفوزان
األستاذ /خالد عبد الرحمن علي الخضيري
األستاذ /محمد بن مطلق بن العماج القحطاني
أحمد طارق عبدالرحمن مراد
األستاذ /سمير بن محمود حداد
األستاذ /ماجد أحمد الصويغ
األستاذ /محمد بن عبدهللا املعمر
األستاذ /محمد ساكت الشمري
الدكتور عمرو بن خالد كردي

صفة العضوية
مستقل
غير تنفيذي
تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
عادل بن مرزوق الناصر
االسم الرباعي
سعودي

الجـنسـي ـ ــة

1377/07/01

تاريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

املرحلة الثانية دبلوم

الخدمات املصرفية

1986م

معهد املصرفيين-لندن

2
3
4
5
 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة

الخدمات املصرفية والبنوك

أكثر من  25سنه

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

م

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

1

املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

اإلعالم

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

-

2

شركة االتفاق للحديد

صناعة

مستقل

بصفته الشخصية

لجنة املراجعة

3

دارة شركة أبسل للحديد

صناعة

بصفته الشخصية

-

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الخدمات
التجارية
واملهنية

بصفته الشخصية

رئيس اللجنة
التنفيذية

4
5

رئيس املجلس -
مستقل
رئيس املجلس -
مستقل

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة
مساهمة
مقفلة
مساهمة
مقفلة
مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي

محمد أمين بن داود بن محمود قشقري
سعودي

الجـنسـي ـ ــة

تاريخ امليالد

1371/7/1هـ

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

دكتوراه

الهندسة الكيميائية

1982م

جامعة إستانفورد

2
3
4
5

ماجستير

الهندسة الكيميائية

1976م

جامعة إستانفورد

بكالوريوس

الهندسة الكيميائية

1974م

جامعة امللك فهد للبترول واملعادل

 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة
1991م ـ 2011م

مجموعة صافوال ـ جدة

 1983ـ 1994م

كلية الهندسة ـ جامعة امللك عبد العزيز ـ جدة

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

م

1
2
3
4
5

اسم الشركة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

النشاط
الرئيس
الخدمات
التجارية
واملهنية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

اللجنة التنفيذية ورئيس
لجنة الترشيحات واملكافأت

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
فهد بن إبراهيم بن عبدهللا املفرج
االسم الرباعي
سعودي
الجـنسـي ـ ــة
 .2املؤهالت العلمية للعضو
املؤهل
م
البكالوريوس
1
برنامج السياسات البنكية املتقدمة
2
برنامج إدارة البنوك
3
 .3الخبرات العملية للعضو
الفترة

تاريخ امليالد

1962-11-28

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

علوم إدارية

1986م

جامعة امللك عبدالعزيز

مصرفية مالية

1986م

جامعة هارفورد

مصرفية مالية

1987

معهد اإلدارة االيرلندي

مجاالت الخبرة
إدارية ومصرفية وتمويلية

 25سنه

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

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

1

سامبا

املصرفية

مستقل

بصفته الشخصية

رئيس لجنة املراجعة وعضو
لجنة الترشيحات واملكافأت

2

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الخدمات
التجارية واملهنية

تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

3

فالكم

استثمارية

مستقل

بصفته الشخصية

رئيس لجنة املراجعة وعضو
لجنة املخاطر وعضو اللجنة
التنفيذية

4
5

سامبا كابيتل

استثمارية

مستقل

بصفته الشخصية

رئيس لجنة املراجعة

اسم الشركة

م

النشاط
الرئيس

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة عامة
مساهمة عامة
مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي

تركي بن عمربن صالح بقشان
سعودي

الجـنسـي ـ ــة

تاريخ امليالد

1395/03/09

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

البكالوريوس

قسم املحاسبة ,كلية االقتصاد واإلدارة

1996

جامعة امللك عبد العزيز

2

املاجستير

قسم املحاسبة ,كلية األعمال

1998

جامعة بوند ,قولد كوست ,اس ــتراليا

3

الدكتوراة

قسم املحاسبة ,كلية األعمال

2005

جامعة بوند ,قولد كوست ,اس ــتراليا

4
5
 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة
1999 - 1998

معيد ,جامعة بوند ,قولد كوست ,اس ــتراليا

2000 - 1999

محاضر ,جامعة بوند ,قولد كوست ,اس ــتراليا

 - 2007حاليا

أستاذ املحاسبة املساعد ,كلية االقتصاد واإلدارة  -جامعة امللك عبدالعزيز ,جدة ,اململكة العربية السعودية

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1

املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

اإلعالم

غيرتنفيذي

بصفته الشخصية

2

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الخدمات
التجارية واملهنية

مستقل

بصفته الشخصية

3
4
5

عضوية اللجان
رئيس لجنة املراجعة
ولجنة الترشيحات
واملكافأت
رئيس لجنة املراجعة

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
خالد بن محمد الحقيل

االسم الرباعي

سعودي

الجـنسـي ـ ــة

1374/07/01

تاريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

1

البكالوريوس

إدارة اعمال

1984

اسم الجهة املانحة
جامعه هاملن في منسوتا-أمريكا

2
3
4
5
 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة

تسويق وإدارة مختبرات وشركات سابك

 19سنة

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

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

1

شركة الخطوط السعودية للتموين

الخدمات
التجارية
واملهنية

مستقل

بصفته الشخصية

لجنة الترشيحات
واملكافأت

2

سوساتي جنيرال املالية

مالية

مستقل

بصفته الشخصية

-

مساهمة مقفلة

3

صناديق اشمور املالية

مالية

مستقل

بصفته الشخصية

لجنة املراجعة

مساهمة مقفلة

4

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الخدمات
التجارية
واملهنية

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة الترشيحات
واملكافأت

م

5

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي

محمد بن زامل بن محمد اللعبون
سعودي

الجـنسـي ـ ــة

تاريخ امليالد

1953-03-16

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

املاجستير

كيمياء عضوية

1982

جامعة كاليفورنيا الواليات املتحدة األمريكي

2
3
4
5

البكالوريوس

الكيمياء

1977

جامعة امللك سعود

 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة

مجال التغليف والبالستيك

أكثر من  20سنه

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

م

1
2
3
4
5

اسم الشركة
شركة وادي الرياض
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم
وأسرهم
الشركة السعودية للطباعة والتغليف

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

استثمار

مستقل

بصفته الشخصية

-

خيرية

مستقل

بصفته الشخصية

-

الخدمات التجارية
واملهنية

مستقل

بصفته الشخصية

لجنة
واملكافأت

الشكل القانوني
للشركة
ذات مسؤوليه
ذات مسؤوليه

الترشيحات

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
صالح بن حسين بن عاطف آل الدويس

االسم الرباعي

سعودي

الجـنسـي ـ ــة

1394/7/1هـ

تاريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

1

البكالوريوس

ترجمة

2001م

جامعة امللك سعود

2
3
4
5
 .3الخبرات العملية للعضو
مجاالت الخبرة

الفترة
2001م ـ 2004م

إدارة مشاريع وتشغيل

2004م ـ 2009م

مطبوعات وتوزيع

2009م ـ حتى تاريخه

نشر وتسويق وادارة تنفيذية

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

م

1
2
3
4
5

اسم الشركة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

النشاط الرئيس

الخدمات التجارية
واملهنية

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

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية

عضوية اللجان
اللجنة التنفيذية
ولجنة الترشيحات
واملكافأت

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة

نموذج رقم ()1
السيرة الذاتية للعضو المرشح
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي جلبان محمد سعد الجلبان
سعودي
الجنسية
 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
التخصص
المؤهل
م

تاريخ الميالد 1981 / 12 / 6
تاريخ الحصول على
المؤهل

 1التطوير والتغيير التنظيمي

ماجستير )(3.97/4

2010

 2تطوير رأس المال البشري

ماجستير )(3.92/4

2009

بكالوريوس )(3.7/5

 3االدارة
 4برنامج القيادة التنفيذية
للمطارات
 5دبلوم عمليات تشغيل المطارات

دبلوم

2019

خريج معتمد

2019

دبلوم

2018

 6دبلوم مالي

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح:
الفترة
 - 2020االن
 – 2017حتى اآلن
2017 – 2015
2015 - 2013
2013 – 2012

2004

اسم الجهة المانحة
جامعة الفيرنا ،كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية
جامعة الفيرنا ،كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية
جامعة الملك سعود
ACI, JSMB-Concordia
University USA
ACI, Airports Council
International
INSEAD, Fontainebleau
France

مجاالت الخبرة

الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصاالت التنفيذية
نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض
مستشار وزير المياة والبيئة والزراعة لبرنامج التحول
مستشار أول في شركة كورن فيري Hay Group -Korn Ferry
مستشار أول في شركة أرنست ويونغ

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان
شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
الشكل القانوني
صفة العضوية* طبيعة العضوية** عضوية اللجان
النشاط الرئيس
اسم الشركة
م
شركة خاصة
التنفيذية واالستثمار
شخصية
ادارة وتشغيل الصاالت مستقل
 1شركة المكاتب
التنفيذية

 2مدينة مطارالملك
خالد االقتصادية
 3شركة بن رشد
 4شركة مطارات
الرياض

التنفيذية والخاصة
بمطارات السعودية
بناء وتشغيل مدينة
اقتصادية في مطار
العاصمة
تشغيل وادارة مجمعات
ومداراس وكليات
تعليمية
أمين عام لجنة
االستثمار

حكومية

مستقل

شخصية

مستقل

شخصية

تنفيذي

اعتبارية

*صفة العضوية (تنفيذي ،غير تنفيذي ،مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية ،شخصية)

رئيس اللجنة التنفيذية شركة خاصة
تابعة لصندوق
االستثمارات
شركة خاصة
التنفيذية واالستثمار
ستدرج عام
والترشيحات
2021
شركة حكومية
االستثمار
خاصة

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

مح الدين ناظر
محمد عبدالفتاح ي
سعودي

الجنسية

تاري خ الميالد

1407/01/20

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م
1

المؤهل

التخصص

ماجستي يف إدارة االعمال
ر

مالية و محاسبة

تاري خ الحصول عىل
المؤهل
ماي 2016

كلية وارتون – جامعة بنسلفانيا

بكلوريوس

مالية و اقتصاد

يناير 2009

جامعة نيويورك

2
3
الخبات العملية للعضو المرشح
 .3ر

الفترة
2020-2019

اسم الجهة المانحة

الخبة
مجاالت ر
جولدمان ساكس – قسم الخدمات المرصفية االستثماربة  -الرياض

2019-2016

ج ر يب مورجان – قسم الخدمات المرصفية االستثماربة – نيو يورك
ر ي

2014-2012
2012-2010

جدوى لالستثمار – قسم الملكية الخاصة  -الرياض
بار ز
كلب كابيتال – قسم األسواق المالية  -لندن

2010

بروكتور و غامبل – قسم المالية  -الدمام

ً
ز
ز
القانوب
.4العضوية الحالية يف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى (مدرجة أو غب مدرجة ) أو أي رشكة أخرى أيا كان شكلها
ي
أو اللجان المنبثقة منها :

م
1
2
3
4
5

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غب
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
ز
القانوب
ي
ر
للشكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نموذج رقم (  ) 1السيرة الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

حمد بن عبدهللا بن حمد الفوزان

اجلنسية

سعودي

اتريخ
امليالد

1405/09/02

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
اسم اجلهة املاحنة

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

1

الدكتوراه

اإلدارة والقيادة

2015

جامعة كليرمونت للدراسات العليا

2

املاجستي

احلوكمة والسياسات العامة

2014

جامعة كليرمونت للدراسات العليا

3

املاجستي

اإلدارة والقيادة – التطوير التنظيمي

2009

جامعة الفيرن

4

بكالوريوس

إدارة األعمال – مالية

2007

جامعة الملك سعود

ج) اخلربات العلمية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

-2019حىت اآلن مستشار رئيس مجلس اإلداره في الشركة السعودية للصناعات العسكرية
 2019-2017كبير التنفيذين في ريثيون العربية السعودية
 2017-2016مدير عام شركة ريثيون الشرق االوسط للخدمات الفنية المحدودة
 2016-2012ريثيون األمريكية مدير تطوير األعمال
-2018حىت اآلن أستاذ مساعد (غير متفرغ) في كلية ادارة األعمال  ،في جامعة األمير سلطان
-2019حىت اآلن مستشار(غير متفرغ) في مركز دعم األعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غي مدرجة ) أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة

منها :
م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي  ,غي تنفيذي ,

( بصفته الشخصية  ,ممثل

مستقل )

عن شخصية اعتبارية

عضوية
اللجان

الشكل
القانوين
للشركة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو املرشح
محمد بن مطلق بن العماج القحطاني
االسم الرباعي
سعودي
الجـنسـي ـ ــة
 .2املؤهالت العلمية للعضو
املؤهل
م
بكالوريوس
1
2
3
4
5
 .3الخبرات العملية للعضو
الفترة

تاريخ امليالد

1957/02/01

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

إدارة

1984

جامعة غرب واشنطن

مجاالت الخبرة

 1985إلى1998

عدة مناصب قيادية في البنك السعودي البريطاني.

 1998إلى 1999

نائب مدير عام االئتمان والخدمات املصرفية للشركات في البنك العربي الوطني.

2000إلى 2008

مدير عام اإلدارة املالية في شركة االتصاالت السعودية.

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

م
1
2
3
4
5

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

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

ماجستير
ماجستير
بكالوريوس

مالية اسالمية
إدارة التسويق
لغة يابانية
مصرفية اسالمية
اسواق مالية
تجارة دولية

1
2
3
4
5

CIB
CISCAM

6
7

CISTRAF
CISRIM

ادارة مخاطر

تاريخ الحصول
على المؤهل
2612م
2660م
2666م
2612م
2612م
2612م
2612م

اسم الجهة المانحة
المجلس العام للبنوك
جامعة سنترال ويسترن
جامعة الملك سعود
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
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)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

1

شركة وفا للتأمين

التأمين
التعاوني

مستقل

شخصية

رئيس
مجلس
اإلدارة
وعضو
اللجنة
التنفيذية
وعضو لجنة
اإلستثمار

مساهمة
عامة

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

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر
تاريخ الميالد

سعودي

١٣٧٩\٧\١ه

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1
2
3
4
5

المؤهل

دبلوم عال
بكالوريوس علوم

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

التسويق للدول
الصناعية
اداره التسويق

١٩٨٥م
١٩٨٢م

اسم الجهة المانحة

جامعه ر
ستاثكاليد
اسكتلندا
ستاكيوز امريكا
جامعه ر

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة

٢٠١٨م حتى االن
 ٢٠١٦حتى االن
٢٠١٠م – ٢٠١٥م

عضو مجلس اداره مستقل – شركه االتحاد للتامين التعاوني
الرئيس التنفيذي – مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات
اداره وتسويق – صندوق التنمية الصناعية السعودي

١٩٨٤م – ٢٠١٠م

راشاف واستشارات – صندوق التنمية الصناعية السعودي

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

للتامي
االتحاد
ر

التامي
ر

صفة العضوية (تنفيذي ،غير
تنفيذي،مستقل )

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

مستقل
بصفته الشخصية

2

عضوية اللجان

المراجعة و
ر
التشيحات و
المكافآت

الشكل القانوني
للشركة

رشكه مساهمه

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

د.ﻋﻣرو ﺑن ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻛردي

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

 ۱۱أﺑرﯾل ۱۹۷۹م

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

اسم اجلهة املاحنة

1

دﻛﺗوراه

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

 ۱٤أﻏﺳطس ۲۰۱۰م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻣﺎل ﺗﯾﻛﺳﺎس ،أﻣرﯾﻛﺎ

2

ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

 ۰۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰٤م

ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﯾزوﻧﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ

3

ﺑﻛﻠورﯾوس

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

۱٥ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۰۱م

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻣﺎرس ۲۰۱۸م

ﻣﻌﮭد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

4

ﺷﮭﺎدة اﻟزﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ

5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
أﺑرﯾل ۲۰۱۹م ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )دﺳر(

أﺑرﯾل ۲۰۱۷م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل ۲۰۱۹م

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ أﻣﯾﺎﻧﺗﯾت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺳﺑﺗﻣﺑر۲۰۱۳م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل۲۰۱۷م

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

ﺳﺑﺗﻣﺑر۲۰۱۰م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل۲۰۱۷م

أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

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 اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

اعتبارية)

ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

2

اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ

ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
واﻻﻟﺗزام
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
واﻻﻟﺗزام

3

ﺟﻧرال إﻟﻛﺗرﯾك اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ

ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟطﺎﻗﺔ

ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

4

ﻣﻌﮭد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﺗرﺧﯾص ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ

اﻻﺗﺻﺎﻻت

دوﻟﯾﺎ ً

40

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ

