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( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

بشير عبدهللا محمد النطار   االسم الرباعي 

 09/05/1396 سعودي  تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

جامعة البحرين    30/01/2022 إدارة أعمال   ماجستير      1 

الجامعة العربية املفتوحة    01/10/2013 إدارة أعمال   بكالريوس     2 

الجامعة العربية املفتوحة    02/01/2016 آداب   كالريوسب      3 

30/09/2015 أكاديمية البنك السعودي الفرنس ي اإلدارة العامة واملوارد البشرية      4 برنامج تطوير املوهوبين )مدةسنتين( 

السعوديالبنك املركزي   30/10/2014  5 الشهادة املهنية املصرفية مصرفية األفراد 

فرنسا -كريدي أجريكول    01/08/2014  6       نشهادة تدريب املدربي اإلدارة البنكية 

04/05/2011 أكاديمية البنك السعودي الفرنس ي  7   شهادة التأمين املصرفي التأمين 

01/05/2003 معهد العاملية اآلليعلوم الحاسب   دبلوم     8 

معهد اإلدارة العامة   01/02/1997 اإلدارة البنكية   دبلوم     9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

الى اآلن 01/01/2022من  إدارة مشاريع عقارية وعقود إدارية  لشركات خاصة  

للمبيعات باملنطقة الشرقيةالبنك السعودي الفرنس ي  بوظيفة املدير اإلقليمي  12/2021الى  12/2019من    

12/2019الى  01/2016من  البنك السعودي الفرنس ي بوظيفة مدير شبكة فروع منطقة  

12/2015الى  01/2012من  البنك السعودي الفرنس ي بوظيفة قائد فريق املبيعات   

12/2011الى  01/2004من  البنك السعودي الفرنس ي مدير فرع  

بثقة منهاالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان املن. 4  

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

، مستقل(تنفيذي  

 م اسم الشركة النشاط الرئيس



 1 اليوجد     

 2 اليوجد     

 3 اليوجد     

 4 اليوجد     

 



 
ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE       خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 الجنسية  سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 م المؤهل لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 PhD 1        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية   2005

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 MBA 2  (3.7/4.0)      ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال  2004

 جامعة تلسا، امريكا 
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية 

 MSC            (4.0/4.0) ماجستي  
3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   مجدد  و  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

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

7 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 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   

إدارة   ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال    ،مشاري    ع

 تجاري ،  تحكيم دول  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  2017
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

First Arab awarded Degree of  “Fellow” 
12 

 ارامكو 
Aramco 

Technical and 
managerial 

  و اداري و إدارة  
تقن 

 مشاري    ع 
 مدرب أرامكو معتمد  

Certified Aramco Trainer 
13 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و   
 عالمية  

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و   ١٥٠من  اكي  
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية   رسر
 ٢٠٢١يوليو  ١٦

  لمدة ثالث سنوات
 غي  موظف( )



 

شيحات و المكافئات ، رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الير  
كة الخليجية العامة للتامي   التعاون   الشر

  ٢٠٢٢ابريل  ١٣
. لمدة ثالث سنوات

 )غي  موظف( 

 : مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست : امكو السعوديةآر
 
مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  بليون ريال ٨٠ثول - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس  •

 األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة 

وع  تطوير ث  •  بليون  ١ول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم مسؤوول مشر

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

  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون   ٢مشر

وع مركز أرامكو امسؤول  •   جامعه الملك عبد لمشر
 
 مليون  ٥٠٠هللا للعلوم و التقنية متقدم لألبحاث و التطوير ف

 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. 

٢٠٠٩/ ١/ ١-
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٦/ ٧/ ١ -  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا :مختلف إدارات أرامكو  
 
 المصاف

Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 
advisor to vice president 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ -  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 

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

٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١-
١٩٩٠-١٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائرئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول شخص ف

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

 االن  - ٢٠٢٠/ ٩/ ١

  تاري    خ المعهد من  ئاألمريك  للمهندسي   الكيمياعضو مجلس الزمالء بالمعهد 
 
 مريكا سنة من خارج ا  ١١٠ي   كأول شخص ف

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

 االن  - ٢٠١٨/ ٨/ ١

  منطقة الخليج ئاألمريك  للمهندسي   الكيميامتعددة بالمعهد إدارية مناصب 
 
 ي   ، ممثل المعهد ف

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 

 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

 Saudi Building code 2018 development committee عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي 
٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١   

  الهندسة بجامعه الملك عبد العزيزعضو مجلس كلية 
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١

 عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د     أو اللجان المنبثقة منها   )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة   للشر

 عضوية
 اللجان   

 طبيعة العضوية 
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
 غي  تنفيذي   –)تنفيذي  
 مستقل(  –  

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر



 

 مساهمة مدرجة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة و  

 رئيس اللجنة التنفيذية 
 مستقل  شخص  

السلع 
 االستهالكية 

كة نسيج التجارية العالمية    ١٦من شر
 لمدة ثالث سنوات  ٢٠٢١ يوليو 

١ 

 مساهمة مدرجة 
رئيس لجنة المراجعة و  
شيحات و   عضو لجنة الير

 المكافئات
كة الخليجية العامة  التامير   مستقل  شخص     الشر

 ٢ للتامير  التعاون 

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                   



 
 

) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم (  
 

Classification: Internal Use 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح  )۱

 االسم الرباعي عبدالعزیز عبدهللا مقبل الحبردي

 الجنسیة  سعودي تاریخ المیالد ھـ۰۲/۱۲/۱۳۷۷

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح  )۲

 م المؤھل  التخصص  على المؤھلتاریخ الحصول  اسم الجھة المانحة

 ۱ بكالوریوس  ھندسة میكانیكیة م۱۹۸٤ جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

    ۲ 

    ۳ 

 الخبرات العملیة للعضو المرشح  )۳

 الفترة مجاالت الخبرة

 م ۲۰۱٦ – ۲۰۱۳ رئیس الشركة العربیة للبتروكیماویات (بتروكیمیا)

 م ۲۰۱۲ – ۲۰۰٦ رئیس شركة الجبیل للبتروكیماویات (كیمیا) 

 م ۲۰۰٥ – ۱۹۹٦ مدیر عام الصیانة في بتروكیمیا 

 أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني مدرجة)أو غیر  (مدرجةالعضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة مساھمة    )٤

أو اللجان المنبثقة منھا:                

القانوني الشكل 
 ركةـــــللش

ة طبیعة العضوی عضویة اللجان
الشخصیة ،  (بصفتھ 

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة 

ة ــصفة العضویـ
( تنفیذي ، غیر 
 تنفیذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئیس

 ۱ الشركة المتقدمة للبتروكیماویات المواد األساسیة غیر تنفیذي بصفة شخصیة اللجنة التنفیذیة مدرجة

مساھمة مقفلة 
 مختلطة

 اللجنة التنفیذیة

 لجنة المراجعة

ممثل عن شخصیة 
 اعتباریة

 الشركة المتقدمة للبولي أولیفینات المواد األساسیة غیر تنفیذي
۲ 

      
۳ 

      ٤ 

 





 
 ( 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

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة الفرتة

 الرقابة الداخلية  مجموعة سامبا المالية-مساعد مدير  2013إىل  2006

 اإلنماءالمراجعة الداخلية  مرصف -مساعد مدير  2014إىل  2013

 البنك األول -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إىل  2014

كة اليرس لإلجاره والتمويل -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018إىل  2017  شر

 2019حتى ا 2018
س  -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  كة أمريكان أكسبر  شر

 

 مدير برنامج المراجعة الداخلية –سامبا المالية مجموعة  2019إىل نوفمبر   2019ابريل 

 الداخلية للمراجعة اإلدارة العامةمدير عام  -الهيئة العامة للجمارك  2021ابريل  -  2019ديسمبر 

ية -المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حتى األن 2021ابريل   صندوق تنمية الموارد البرسر

 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

ي  1
ي الوطت   مدرجة عضو مجلس اإلدارة الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

ي  2
ي الوطت   مدرجة رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

ي  3
ي الوطت  عضو لجنة  الصفة الشخصية مستقل بنوك البنك العربر

شيحات   والمكافآتالبى
 مدرجة

ي إلدارة  4
المركز الوطت 

 النفايات
 شبه حكومي  رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية مستقل شبه حكومي 

كة تكامل لخدمات شر  5
 األعمال

ممثل عن صندوق الموارد  غبر تنفيذي التقنية
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة عضو لجنة المراجعة

كة سواعد لخدمات  6 شر
 األعمال

ممثل عن صندوق الموارد  غبر تنفيذي التقنية
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة عضو لجنة المراجعة

كة الطيف الدوائية 7  مساهمة مغلقة عضو مجلس االدارة الصفة الشخصية  مستقل الصحة شر



 
كة الطيف الدوائية 8  مساهمة مغلقة رئيس لجنة المراجعة الصفة الشخصية  مستقل الصحة شر

 





Classification: Public Use 

 
 

 نات الشخصیة للعضو المرشحاا. البی
 ماجد بن أحمد بن ابراھیم الصویغ االسم الرباعي

 ھـ۱۲/۰٦/۱۳۹٦ تاریخ المیالد سعودي الجنسیة

 .المؤھالت العلمیة للعضو المرشح۲

 اسم الجھة المانحة على المؤھل تاریخ الحصول التخصص المؤھل م
 

 المجلس العام للبنوك م۲۰۱۸ مالیة اسالمیة ماجستیر ۱

 جامعة سنترال ویسترن م۲۰۰٦ إدارة التسویق ماجستیر ۲

 جامعة الملك سعود م۲۰۰۰ لغة یابانیة بكالوریوس ۳

٤ CIB المجلس العام للبنوك م۲۰۱۸ مصرفیة اسالمیة 

٥ CISCAM المجلس العام للبنوك م۲۰۱۸ اسواق مالیة 

٦ CISTRAF المجلس العام للبنوك م۲۰۱۸ رة دولیةاتج 

۷ CISRIM المجلس العام للبنوك م۲۰۱۸ ادارة مخاطر 

۸ CIT كلیة أكسفورد الدولیة ۲۰۱۸ مدرب عالمي معتمد 
۹ CIT جامعة ھارفرد المھنیة ۲۰۱۸ مدرب عالمي معتمد 

۱۰ TC المھنیةجامعة ھارفرد  ۲۰۱۸ مستشار تدریب 

۱۱ 
 

ECM 
 مدرب عالمي معتمد

للخدمات المصرفیة المالیة  
 والخزینة والمنتجات اإلسالمیة

۲۰۱۸  
 المعھد األمریكي

 للدراسات المھنیة 

۱۲ 
Master Class 

 
بناء القیادة التنظیمیة التي تقود 

 التغییر
 االستراتیجیة وتنفیذ

 
۲۰۱٦ 

 انسیاد
 كلیة إدارة األعمال

 العملیة للعضو المرشح. الخبرات ۳

 مجاالت الخبرة الفترة
 واإلداري واإلقتصادي المجال المالي –لإلستشارات والتدریب  رئیس تنفیذي لشركة طالئع الریادة حتى األن –م ۲۰۱۷من 

 
 مصرف الراجحي -مدیر أول ورئیس مبیعات الخزینة م۲۰۱۷ –م ۲۰۱٦من 

 
 المالیة وكبار العمالء لشركة الریاض المالیةمدیر وحدة المؤسسات  م۲۰۱٦ –م ۲۰۱٥من 

 
 مدیر مبیعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزینة واإلستثمار بنك الریاض م۲۰۱٥ – ۱۹۹۷من 

 
 

 المنبثقة منھا :.العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) او أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان ٤

 النشاط الرئیس اسم الشركة م
صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ 
الشخصیة، ممثل عن 

 شخصیة اعتباریة)
الشكل القانوني  عضویة اللجان

 للشركة

 شخصیة مستقل إنتاج األغذیة شركة تبوك للتنمیة الزراعیة ۱

 عضو مجلس إدارة  -۱

 الترشیحات والمكافآتعضو لجنة  -۲

 عضو لجنة المراجعة -۳
 مساھمة عامة

شركة الشرق األوسط  ۲
 للكابالت المتخصصة (مسك)

 مساھمة عامة لم تشكل اللجان بعد شخصیة مستقل الكابالت

 مقفلةمساھمة  عضو لجنة المراجعة شخصیة مستقل إستیراد األغذیة شركة أفاق الغذاء ۳





 
-----

_______________________________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم (  
 

Classification: Public Use 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح  )۱

 االسم ال��ا�ي  سا�ي بن عبدالع��ز بن محمد الص��ــــغ

 الجنس�ة  سـعودي تار�ــــخ الم�الد هـ٠١/٠٧/١٣٧٤

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح  )۲

 م المؤھل التخصص الحصول على المؤھلتاریخ  اسم الجھة المانحة

ول والمعادنالملك فهد ل جامعة  م١٩٧٨أغسطس  لب�ت
إدارة 

 بكالور�وس علوم صناع�ة
 

 الخبرات العملیة للعضو المرشح  )۳

 الفترة مجاالت الخبرة

ات�ج�إدارة ووضع خطط  ي مجال الحد�د والصلب  ةاس�ت
ى �ف كات صناع�ة ك�ب ومتابعة تنف�ذها ل�ش

وك�ماو�ات  والب�ت

كة السعود�ة للحد�د والصلب ( كة)حد�د) (ال�ش رئ�س ال�ش  

كة السعود�ة  وك�ماو�ات (ال�ش كة)األورو��ة للب�ت ابن زهر) (رئ�س ال�ش  

كة الع���ة  وك�ماو�ات (ال�ش كة)للب�ت وك�م�ا) (رئ�س ال�ش ب�ت  

كة الس كة)ال�ش وك�ماو�ات (صدف) (رئ�س ال�ش  عود�ة للب�ت

 

 

 م)٢٠١٣م ا� ١٩٧٩سنة (من  ٣٤

 

كة ك�مائ�ات الميثانول  وك�ماو�ات) (  �ش كة المتقدمة للب�ت كات (ال�ش ي عدة �ش
  –عضو مجلس ادارة �ف

 ك�مانول)

 

 سنوات  ٩

 العضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة مساھمة (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني   )٤

أو اللجان المنبثقة منھا:                

ي 
الشكل القانويف

 ركةـــــللش
ة طب�عة العض�� عض��ة اللجان

الشخص�ة ،  (بصفته 
ممثل عن شخص�ة 

 )اعتبار�ة 

ة ( ــصفة العض��ـ
تنف�ذي ، غ�ي 

 تنف�ذي ، مستقل)

كة النشاط الرئ�س  م اسم ال�ش

 اللجنة مساهمة مدرجة
 التنف�ذ�ة

كة المتقدمة  س�ةالمواد األسا غ�ي تنف�ذي الشخص�ة بصفته ال�ش
وك�ماو�ات  للب�ت

۱ 

      ۲ 

 







 
 

 الذاتية   ة ي  الس  ( 1)   رقم  نموذج 
 

 

 المرشح   للعضو  الشخصية  أ( البيانات 

 االسم      حاتم محمد حامد إمامم. 
 الرباع  

22/08/1977 
 تاري    خ
 الجنسية سعودي  الميالد

 المرشح   للعضو   العلمية  المؤهالت   ( ب 

 م المؤهل التخصص مؤهل لا   عل  حصول ل ا  تاري    خ  حة ن مالا جهةل ا اسم 

ية   الجمعية األمريكية للموارد البشر
SHRM Society of HR 

2016 SHRM SHRM-SCP 1 

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

ية  2004  2 ماجستير  موارد بشر

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 3 بكالوريوس  حاسب ال   2003

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 4 بكالوريوس  إدارة أعمال  2001

 كلية سياتل ب جامعة واشنطن 
South Seattle Comm College 

     هياكل ومحركات طائرات 1999
رخصة مهندس وفن 

 طائرات 
5 

ات   ج(   المرشح   للعضو   العملية   الخير

ة  ة مجاالت الخير  الفير

ية والخدمات المساندة واإلدارية الرئيس التنفيذي   الخليج الموارد البشر
كة  للمجموعة ف  االن   –  IFFCO 2021شر  

كة ع رئيس قطا   ي )   الخدمات المشير ية،موارد ورأس المال البشر التسويق وسلسلة   المعلومات، ةتقني   اإلدارية، نالشؤو  بشر
كة تبوك للتنمية الزراعية تادكو اإلمدادات شر   

2019 -2021  

ية الرئيس التنفيذي لل كة ساماكو   والمرافق والشؤون الخاصة للمالك  واإلدارية والشؤونموارد البشر شر  2014-2018 

ية   كة المفتاح لتأجير السيارات  والخدمات المساندة   واإلدارية  والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2012 -2014  

ية   كة المراع  لوزين واإلدارية   والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2009 -2012  

ية والشؤون  كة عطية للحديد مدير الموارد البشر واإلدارية شر  2004 -2008  

  الموارد 
ية  أخصائ  كة  البشر IBM 2000 -2004شر  

    الحالية   د( العضوية 
كات   إدارات  مجالس   ف  كة أخرى أيا   مدرجة(  غير   أو   )مدرجة أخرى    مساهمة   شر  :منها   المنبثقة  اللجان أو   القانوئ    شكلها   كان   او أي شر

 الشكل 

  
 القانوئ 

كة  للشر

 
 
 اللجان   عضوية 

 العضوية  طبيعة 

 ، الشخصية  بصفته 

 عن   ممثل  

 اعتبارية  شخصية

 

  تنفيذي العضوية    صفة

 مستقل   تنفيذي  غير 

 
 

 الرئيس  النشاط    

 
 

ك   اسم             ةالشر

 
 م

 1 ال ينطبق       
 

 

1 



 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1

 فهد بن عبد هللا بن علي آل سميح االسم الرباعي
هـ01/07/1384 تاريخ الميالد سعودي الجنسية  

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود 1989 كيمياء بكالوريوس 1
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

وحتى تاريخه 2019أبريل  الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذيةشركة تبوك للتنمية  -الرئيس التنفيذي    

م2018مايو  – 2016يناير  شركة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    

مارس  – 1995يناير

2014 
 العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها

 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة
  

  

  

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

صفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م
العضوية)تنفيذي، 

 غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل القانوني  عضوية اللجان
 للشركة

شركة المشروعات  1

شمس - السياحية  
الشخصيةبصفته  مستقل الخدمات اإلستهالكية  

رئيس لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 مساهمة مدرجة

2       

3       

       

 



 
 -----
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) السيرة الذاتية 1نموذج رقم (  
 

  البيانات الشخصية للعضو المرشح  )1

االسم    عبدهللا حمد عبدهللا الجبيالن 
 الرباعي 

1989ناير ي 25  الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  

  المؤهالت العلمية للعضو المرشح  )2

 م المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس  إدارة أعمال 2020مايو   جامعة السعودية اإللكترونيةال

 2 شهادة جامعية متوسطة  علوماتتقنية الم 2013سبتمبر  كلية الجبيل الصناعية

 الخبرات العملية للعضو المرشح  )3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

والمسؤول عن مجال  ءداإلدارة المكافآت واألكمدير  – الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
ى المزايا وضمان مدادة هيكلة ل إعوالذي يشم ع التحول المقام اآلن في الشركةفي مشرووتقييم األداء المكافآت 

 .ماشيها مع المنافسينت
  الحاضر الوقت   – 2021

ع التحول للشركة وتغطية نواحي مجال  ة في مشروللتعويضات والمساهمكمشرف  –شركة الخطوط السعودية للتموين  
 داء الموظفيناأل تقييم وغيرها من المجاالت ذات العالقة كتطوير برنامجمشروع ال طوير اإلداري فيالتعويضات والت 

2018 - 2021 

للتعويضات وتطوير نواحي ممارساتها على سعيد الشركة األم والشركات التابعة بما يتعلق بتقييم  كممثل  –شركة معادن 
  .المنافسينمع  يتماشىأداء الموظفين وتصميم معايير استحقاق المزايا وتوفيرها بما 

2014 - 2018  

  أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  مدرجة)أو غير  (مدرجةالعضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة    )4

أو اللجان المنبثقة منها:                 

الشكل القانوني  
 ركة  ـــــللش

عضوية 
 اللجان  

ة طبيعة العضوي
الشخصية ،  (بصفته 

ممثل عن شخصية  
 ) اعتبارية 

ة  ــصفة العضويـ
( تنفيذي ، غير 
 تنفيذي ، مستقل)

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ---- 1 

 ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----  2  

 ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----  3  

 ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ----  ---- ---- 4 
 ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----   ---- ----  5  
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) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  
 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح   )1

ا�جر�فا�ي بن محمد  بن ع��  االسم   أحمد 
 الرباعي

28/11/1962  الجنسیة  سعودي تاریخ المیالد 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح   )2

 م المؤھل  التخصص   تاریخ الحصول على المؤھل اسم الجھة المانحة

  با�الور�وس علوم أ�حاسبة 1990 للب��ول واملعادنجامعة امللك فهد 

  . الواليات املتحدة  هندسة الت�اليفةتطو�ر جمعي

AACEاالمر�كية 
 CCP (Certified Cost الت�اليف  1996

Professional) 

 مح��ف ت�اليف معتمد

 

للعضو المرشح   )3  الخبرات العملیة 

 الفترة مجاالت الخبرة

Chief Working Capital Optimization Officer 

 .  شركة معادنتحس�ن رأس املال العاملكب�� اداريي  
 ا�� الوقت ا�حا�� 2022ابر�ل  

  Chief Accounting Officer 2022ا�� ابر�ل  2021مارس  كب�� مديري ا�حاسبة التنفيذي. شركة معادن 

    CFO      2021- 2015 الصناعية لفوسفات . رأس ا�خ�� اللمالية. شركة معادن التنفيذي نائب الرئيس 

 2015-2010 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل  – للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) العر�يھ مدير أع�� االدارة املالية. الشركھ

للمالية وتخطيط االنتاج. الشركھ سينا)  الوطنيھ  مدير أع��   2010-2004 الصناعية سابك . ا�جبيلشركة  -للميثانول (ابن 

 1/11/2004-1/3/2004 الصناعية شركة سابك. ا�جبيل –مدير ادارة التأم�ن �� ا�خدمات املش��كة 

 2004-1997 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل –للب��وكيماو�ات (شرق)   الشرقيھ مدير ادارة املالية وا�حاسبة. الشركھ

 1997-1991 الصناعية ا�جبيل  السعودية, أرامكو  مصفاة مشرف ا�حاسبة ,شركة

 1991-1990 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل  – للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) العر�يھ محاسب. الشركھ

  :مجاالت الخبرة

معرفة متعمقة في المحاسبة ، المالیة ، الضرائب ، تمویل المشاریع ،  .عاًما من الخبرة في أعمال الغاز والبتروكیماویات والتعدین  30من    أكثر 
، التأمین ،  األعمال ، الخدمات المشتركة  المخاطر ، استمراریة  المال العامل تحسین إعادة التمویل ، السندات / الصكوك ، سجل وإدارة  ، رأس 

 المشتریات ووESG, و  EHSSالبیئة واألمن والسالمة معرفة جیدة جدًا حول .المشاریع الرأسمالیة رجي والتدقیق الداخلي والخاتخطیط األعمال ،
SCM أدارات الشركاتخبرة في مجالس   .وبرامج التحول للشركات یقوالخدمات العامة وتكنولوجیا المعلومات والموارد البشریة والتسو  

 .  والجمعیات العمومیة



 
-----

__________________ _ ____________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  
 

 

أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني   )4 مساھمة (مدرجة أو غیر مدرجة)   العضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة 

أو اللجان المنبثقة منھا:                

الشكل القانوني  
 ركة ـــــللش

عضویة 
 اللجان  

ة طبیعة العضوی
الشخصیة ،  (بصفتھ 

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة  

ة ــصفة العضویـ
( تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئیس 

 

 

 

 

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
 ال يوجد

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 غ�� تنفيذي

لذهب واملعادن  أإنتاج 

املرتبطة بھ داخل 

مناطق التعدين  

القائمة عن طر�ق  

ا�حفر والتعدين  

وال��ك�� والصهر  

أستخراج  .والتكر�ر

وتصدير و�يع   وتكر�ر 

مثل هذه املعادن �� 

 مصدرها أوش�لها.

األساس  شركة معادن للذهب ومعادن 

1 

 







 

  

 ) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (

  
 . البیانات الشخصیة للعضو المرشح 1 

 االسم الرباعي  المزروع عبد هللامزروع  معبد السال  

 الجنسیة  سعودي  تاریخ المیالد  م  ۱۹٥۸ 

 . المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 2 

 م  المؤھل  التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  ا سم الجھة المانحة 

 1  بكالوریوس   ھندسة كیمیائیة ۱۹۸۲  جامعة الملك سعود

جامعة برادفورد 
 ، بریطانیا

 2  ماجستیر  إدارة اعمال  ۲۰۰۰  

          3 

          4 

          5 

           

 . الخبرات العملیة للعضو المرشح 3 

 الفترة  مجاالت الخبرة  

تعمل في مجال الصناعة و التجزئة. كبیر مستشارین مكتب ماز ‘ رئیس مجلس إدارة شركة ماز القابضة  
 لالستشارات ، متخصص في الصناعة و تطویر االعمال و سالسل االمداد

 الى االن ۲۰۰۹منذ 

في قطاع صناعة الغازات الصناعیة في دول الخلیج و  تعمل‘ كرایو جلفرئیس مجلس إدارة شركة  نائب 
 تركیا و مصر و االردن

 الى االن ۲۰۱۹منذ  

 ۲۰۲۲الى  ۲۰۱٥منذ   رئیس لجنة التسویق‘  كیمانول –شركة كیمیائیات المیثانول عضو مجلس إدارة  

 ۲۰۱٥الى  ۲۰۱۲منذ  رئیس لجنة التسویق‘  شركة بترورابغعضو مجلس إدارة  

التصنیع و الخدمات الفنیة و التسویق للكیمیاویات و  ات قطاع تراس الكثیر من  ‘سابك  سنة في شركة  ۲۷ 
  سابك -مدیر عام التسویق والتخطیط لقطاع البولیمر ‘و سالسل االمداد و المكاتب الخارجیة  البالستك 

 أخر منصب ھو نائب رئیس شركة سابك لقطاع البالستك

۱۹۸۲-۲۰۰۹ 

 ۲۰۰۹الى  ۲۰۰۸منذ   مجلس إدارة شركة سابك الھندرئیس  

 ۲۰۰۹الى  ۲۰۰۸منذ   رئیس مجلس إدارة شركة سابك تركیا للبولیمرز 

 ۲۰۰۹الى  ۲۰۰۸منذ   عضو مجلس إدارة شركة سابك اوروبا 

 ۲۰۰٦الى  ۲۰۰۳منذ  أمریكا   -ساینتفك دیزاین رئیس مجلس إدارة شركة  

 ۱۹۹۷الى  ۱۹۹٤منذ  ینبت -السعودیة للبتروكیماویات عضو مجلس إدارة شركة ینبع  

 ۲۰۰۸الى  ۲۰۰٥منذ  ینبت -عضو مجلس إدارة شركة ینبع السعودیة للبتروكیماویات  

 ۲۰۰۰الى  ۱۹۹۸منذ  شرق -عضو مجلس إدارة الشركة الشرقیة للبتروكیماویات  

  
  
  



 ۲۰۰٥الى  ۲۰۰٤منذ  شرق -عضو مجلس إدارة الشركة الشرقیة للبتروكیماویات  

 ۲۰۰۲الى  ۲۰۰۱منذ  سابك -عضو مجلس شركة ابن رشد  

 ۲۰۰۸الى  ۲۰۰٥منذ  كیمیا سابك –الجبیل للبتروكیماویات عضو مجلس إدارة شركة  

   

   

   

 . العضویة الحالیة في مجال إدارات شركات مساھمة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) 4 

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضویة اللجان 

 طبیعة العضویة 

(بصفتة الشخصیة 
،ممثل عن شخصیة 
 اعتباریة) 

 صفة 

العضویة(تنفیذي 
 ،غیر تنفیذي، مستقل) 

 اسم الشركة  النشاط الرئیس 

 م 

ذات مسؤولیة  
 محدودة

قطاع التصنیع و   رئیس مجلس االدارة     
 التجزئة

 1  شركة ماز القابضة 

الغازات صناعة   مستقل      
 الصناعیة

 2  جلف كرایو

          

              

  





 
-----

_______________________________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم (  
 

Classification: Public Use 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح  )۱

 االسم الرباعي محمد عبدهللا عبدالعزیز السابق

 الجنسیة  سعودي تاریخ المیالد ھـ۱۳۷۷/۱۷/۰٥

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح  )۲

 م المؤھل  التخصص تاریخ الحصول على المؤھل اسم الجھة المانحة

 .۱ بكالوریوس ھندسة مدنیة م۱۹۸۰ امریكاسیاتل  –جامعة واشنطن 

 الخبرات العملیة للعضو المرشح  )۳

 الفترة مجاالت الخبرة

القرویة لمنطقة  ادارة تطویر ودراسة المخطط العام للمدن والمجمعات شمال منطقة الریاض - مدیر ادارة تخطیط المدن
 سدیر والوشم شمال منطقة الریاض

 م۱۹۸۳الى  م۱۹۸۰

 - لقطاع البلدیات وتطویر البنیة التحتیة واالقتصادیة العمل كفریق عمل لخطط التنمیة الرابعة والخامسة -مھندس 

 التخطیط وزارة - عضو تنمیة وتطویر منطقة الحدود الشمالیة - عضو لجنة الحج المركزیة
 م۱۹۹۳الى  م۱۹۸۳

 م۱۹۸٤الى  م۱۹۸۳ االشراف على أعمال التصمیم - مساعد نائب مدیر التصمیم

 ABV ROCK GROUPشركة  -  مدیر مشروع الغازو  خطوط االنابیب مدیر التخطیط لمشاریععدة مناصب قیادیة ك

 للخزن االستراتیجي للبرنامج السعودي الشركة المنفذة

 م۲۰۰۸الى  م۱۹۹۳

 م ۲۰۱٦الى  م۲۰۰۸ الرائدة شركة االستثمارات - المعلومات واالتصاالت كبیر مدیري مشاریع تقنیة

 م۲۰۲۰الى  م۲۰۱۷ وزارة الخدمة المدنیة - واإلدارة الھندسیة اإلدارة العامة للخدمات مستشار ومدیر عام

 م۲۰۲۱م الى ۲۰۲۰ االجتماعیة البشریة والتنمیة وزارة الموارد - مستشار

 م الى االن۲۰۲۱ مؤسسة روح االنجازو  الھندسیة السابق لالستشارات مكتب محمد عبدهللال -مالك 

 م الى االن۲۰۲۱ رئیس لجنة المراجعة - المعلومات لالتصاالت وتقنیة شركة إداراتادارة عضو مجلس 

 أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني مدرجة)أو غیر  (مدرجةالعضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة مساھمة    )٤

أو اللجان المنبثقة منھا:                

الشكل القانوني 
 ركة ـــــللش

عضویة 
 اللجان 

ة طبیعة العضوی
الشخصیة ،  (بصفتھ 

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة 

ة ــصفة العضویـ
( تنفیذي ، غیر 
 تنفیذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئیس

رئیس لجنة  شركة مساھمة
 المراجعة

 خدمات التكنولوجیا مستقل بصفة شخصیة

 وماتالمعلومراكز 
 لالتصاالت وتقنیة شركة إدارات

 المعلومات
۱ 

      ۲ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

بر خلف هللا الزايدي خالد ج  

دي سعو هـ  01/01/1393   

 بكالوريوس 
هندسية  إدارة ماجستير   

 جامعة الملك عبدالعزيز 

2003 Florida Institute 

 of Technology 

 

 1994 محاسبة 

2018-2019 االتصاالت وتقنية المعلومات  هيئة – ي مستشار مال  .   
8200-2013 شركة الخبير المالية  –إدارة األصول، وادارة الحفظ. وقد تنوعت مهامي الوظيفية بتنوع االدارات التي عملت بها.    .   

الرياض بنك   – إدارة االسهم الدولية  2004-0720  
امين التعاوني سالمة للتشركة   – ير ماليمحاسب ثم رئيس قسم حسابات ثم مد  1994-8199  

شركة سالمة للتامين التعاوني   .  االستثمار  بصفة شخصية  مستقل  التامين  

مراجعة ال  

 شركة مساهمة

في تداول عامة مدرجة    



 
 

 

    
 

 علي الفیفيبن جابر بن عبدهللا 
    

سم الریاعي اإل  

 
1/7/1380 

 

تاریخ المیالد   
   

 سعودي
 

 
 

 

     
 

لحصول     ا اریخ  ت
لمؤھل ا ى  عل  

 

 التخصص
 

 المؤھل
 

 

زعبدالعزیجامعة الملك   ب�الور�وس محاسبة 1985 

 
 

 )IIA( معهد املراجع�ن الداخلي�ن األمر��ي
 

2000 
 

 )CIA( شهادة الزمالة املهنية �� املراجعة الداخلية المراجعة
 

 
 

 )CFE( االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001 )ACFE( معهد �اشفي االحتيال األمر��ي
 

 
 

 )CRMA( تقييم إدارة ا�خاطرشهادة الزمالة ��  المخاطر 22010 )IIAمعهد املراجع�ن الداخلي�ن األمر��ي (
 

 
 

 

    
 

  
 

 

 �خھار ح�ى ت –م ٠١/١٠/٢٠١٨ املراجعة وا�حوكمة وا�خاطر ��  مستشار مستقل

 ٣١/١٢/٢٠٢١ – ٠١/٠١/٢٠١٩ تجمع الشرقية الص�� –عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 م ٣١/١٢/٢٠١٨–م٠١/٠١/٢٠١٦ ا�جمعية السعودية للمراجع�ن الداخلي�ن – رئيس �جنة املراجعة

 م ٣١/٠٧/٢٠١٧ –م٠١/٠٨/٢٠١٥  واملتا�عةمستشار معا�� وز�ر ال�حة �� املراجعة 

 م ٢٠١٥يوليو  –م  ٢٠١٥مايو( –امل�لفاملشارك العام  دققامل ( 

  م) ٣٠/٠٤/٢٠١٥ –م  ٠١/٠١/٢٠١٣( –ا�خاصة  تدقيقاتال مدير 

  والب��وكيماو�ات املش��كة مع شر�ات النفط عمال األ ع و املشاريالتسو�ق و  - األعمال الدوليةمدير مراجعة

إضافة إ�� مراجعة أعمال الشر�ات التا�عة  وأورو�ا وشرق آسيا وأمر��االعاملية �� اململكة العر�ية السعودية 

  )م ٣١/١٢/٢٠١٢ -م  ٠١/٠١/٢٠٠٨( –ألرام�و السعودية 

 سو�قأعمال التكر�ر والتإدارة مراجعة  -أعمال اإلنتاج وا�حفر إدارة مراجعة  – مدير املراجعة الداخلية - 

 )م ٣١/١٢/٢٠٠٧ -م ٠١/٠١/٢٠٠٣( -اإلدار�ة وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون 

 م٣١/٠٧/٢٠١٥ – م٠١/٠١/٢٠٠٣

 أرامكو السعودية           

 

الشركة السعودية للتكر�ر والتسو�ق  -السعودية  أرام�و –تدرج وظيفي �� مجاالت املالية واملراجعة الداخلية 

 (ب��وم�ن) املؤسسة العامة للب��ول واملعادن –(سمارك) 

 م ٢٠٠٢ /١٢ /٣١-م١٩٨٥ / ٠٩/٠٦

 
 
 
 
 

   
 

      
الشكل 

القانوني 
 للشركة

طبیعة العضویة (بصفتھ ' عضویة اللجان
الشخصیة، ممثل عن 

 شخصیة اعتباریة)

 صفة العضویة
(تنفیذي، غیر  

 تنفیذي، مستقل)

 اسم الشركة 
 
 

 م

 
 

ساهمةم  

 

 �جنة املراجعةرئيس 

 �افآت�جنة ال��شيحات واملعضو 

 

صفة �خصيةب  

 

 

عضو مجلس 

 إدارة مستقل

 

طاقةال  

  

را�غ للتكر�ر شركة 

 والب��وكيماو�ات

 
۱ 
 

 
 مساهمة

 

 �جنة املراجعةرئيس 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآتعضو 

 

 بصفة �خصية

 

عضو مجلس 

 إدارة مستقل
 

 

 

 املواد األساسية

 

 

 شركة نماء للب��وكيماو�ات
 

 

 
 

۲ 
 



 

ساهمةم  

 

  املراجعة�جنة عضو 

 )مستقل من خارج ا�جلس(

 

صفة �خصيةب  

 
 ال ينطبق

 

 

 تجارة التجزئة

 

ثيمـركة أسواق العش  

 

 
۳ 

 

غلقةم  

 

 وا�خاطر املراجعة�جنة عضو 

 )مستقل من خارج ا�جلس(

 

�خصيةصفة ب  

 

 ال ينطبق
 

ستثمارا  
 

لالستثمارثيم ـركة العش  

 

٤ 

 

�وميةح  

 

املراجعة وا�خاطر �جنة عضو 

 )مستقل من خارج ا�جلس(

 

ال�خصية ھصفب  

 

 

 ال ينطبق
 

 

إلحصاءا  
 

لهيئة العامة لإلحصاءا  
 

 
٥ 
 

 

 مغلقة

 عضو �جنة املراجعة

 )مستقل من خارج ا�جلس(

 

 بصفة �خصية
 

 
 ال ينطبق

 

 العقار
 

 شركة تنامي العر�ية
 
 

٦ 
 

 
 

 ح�ومية
 عضو �جنة املراجعة 

 )مستقل من خارج ا�جلس(

 

 بصفة �خصية
 

 
 ال ينطبق

 

ماعيةتخدمات اج املركز الوط�ي لتنمية القطاع غ��  

 الر���

۷ 

 



 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  -1

 د. بدر بن أسامة حسن جوهر  االسم الرباعي 

ــــــية ـــــــ ـــــ ـــ ــ  هـ  16/04/1399 تاريخ امليـــــــــــــــــــــالد  سعودي الجنسـ

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 اسم الجهه املانحة  الحصول على املؤهلتاريخ  التخصص املؤهل  م

 جامعة نورث ايسترن  م 2011 هندسة صناعية دكتوراه 1

 جامعة نورث ايسترن  م 2004 إدارة هندسية ماجستير 2

 جامعة نورث ايسترن  م 2003 هندسة صناعية بكالوريوس 3

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو املرشح  -3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 شركة األسمنت العربية –لرئيس التنفيذي ا سنوات 4

 شركة أسمنت نجران –الرئيس التنفيذي  سنوات 3

 شركة أسمنت ينبع  –مدير إدارة التخطيط و املشاريع  سنوات 6

  

  

 كان شكلها القانوني أو  -4
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا

 اللجان املنبثقة منها : 

 صفة العضوية  النشاط الرئيس ي أسم الشركة  م
) تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل( 

 طبيعة العضوية 
)بصفتة الشخصية ، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية ( 

عضوية 

 اللجان 

الشكل 

القانوني 

 للشركة 

انتاج أكياس  شركة منتجات صناعة األسمنت  1

 األسمنت

ممثل عن شخصية  غير تنفيذي

 اعتبارية

الحوكمة 

واملسؤولية 

 االجتماعية

ذات 

مسؤولية 

 محدودة 

الشركة املتقدمة  2

 للبتروكيماويات

البولي انتاج 

 بروبلين

مساهمة  االستثمار بصفته الشخصية مستقل

 مدرجة

3       

4       

 





 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

       
 أ( المعلومات الشخصية للعضو المرشح

 عبد الهادي علي هادي العمري  االسم الكامل 
 1403/ 23/05 تاريخ الميالد  سعودي  جنسية ال

 ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 الجهة المانحة اسم  تاريخ الحصول على المؤهالت  التخصص  المؤهالت  #

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  2005 محاسبة  س بكالوريو 1
 جامعة ستراثكاليد  2014 إدارة األعمال  ماجستير  2

 2009 المحاسبة اإلدارية  ( CMA) محاسب إداري معتمد 3
  األمريكي معهد المحاسبين اإلداريين 

(IMA ) 

4 
معتمد في االستراتيجية  

 ( CSCA)  التنافسيوالتحليل 
 2021 إستراتيجية 

  األمريكي معهد المحاسبين اإلداريين 
(IMA ) 

 2021 التدقيق الداخلي  ( CIA)  مدقق داخلي معتمد  5
  األمريكي  معهد المدققين الداخليين

(IIA ) 

 إنسياد  2017 االستراتيجيات المالية  برنامج للتنفيذيين  6

 2022 ضريبة  أخصائي ضريبة قيمة مضافة  7
الهيئة السعودية للمراجعين  

 والمحاسبين 

 ج( الخبرة العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 شركة المراعي:  حاليا  – 2022

 مدير مالي أعلى  •

 (: ريزدنس شركة دار الماجد العقارية )الماجدية 2021-2022

 مستشار الرئيس التنفيذي  •

 : والتدريب هيئة تقويم التعليم   2020-2021

 نائب الرئيس للخدمات المشتركة •
 المدير العام للشؤون المالية واإلدارية •
 مستشار مالي •

سنوات من الخبرة خارج المملكة في   3بما في ذلك   العديد من األدوار اإلدارية والقيادية: األعمال المالية  قطاع – أرامكو السعودية  2005-2020

 الصين 

 التابعةمدير قسم دعم الشركات  •
 مدير قسم محاسبة المبيعات المحلية •
 مدير قسم االمتثال للعقود  •
 قائد فريق مراجعة ودعم المشاريع •
 السياسات واإلجراءات المحاسبية قسممدير  •
 مدير قسم محاسبة دفتر األستاذ العام  •
 الرواتب مدير قسم محاسبة  •
 برنامج تطوير المدير المالي )خريج(   •
 سنوات(   3مدير مالي )الصين  •
  مشرف محاسبة  •

ي أو اللجان المنبثقة د( العضوية الحالية في مجلس إدارة الشركات المساهمة األخرى )المدرجة أو غير المدرجة( أو أي شركة أخرى، بغض النظر عن شكلها القانون
 عنها: 

 الرئيسي النشاط  اسم الشركة  #
نوع العضوية  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل الشخص  

 االعتباري( 
 عضوية اللجان  

الشكل القانوني  
 للشركة 

           غير متوفر  1
 





 

Classification: Public Use 

 

 ) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (

 . البیانات الشخصیة للعضو المرشح1 

 االسم الرباعي عبدهللا إبراھیم عبدالمحسن العبدالقادر 

م۱۹٥۳   الجنسیة سعودي تاریخ المیالد 

 . المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 2 

 م  المؤھل  التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  ا سم الجھة المانحة 

م۱۹۷۷ جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  1  بكالوریوس الھندسة الكیمیائیة 

 . الخبرات العملیة للعضو المرشح 3 

 الفترة مجاالت الخبرة 

م۲۰۱۳م  حتى  ۲۰۱۱منذ  نائب رئیس وحدة دعم الشركات  في  شركة معادن  

م۲۰۱۳م  حتى  ۲۰۱۱منذ  التحتیةرئیس مجلس إدارة شركة معادن للبنیة   

م۲۰۱۳م  حتى  ۲۰۱۱منذ  عضو مجلس إدارة شركة معادن للذھب  

م۲۰۱۳م  حتى  ۲۰۱۱منذ  .عضو مجلس إدارة شركة معادن والصحراء للبتروكیماویات (سامابكو)  

م۲۰۱۳م  حتى  ۲۰۱۱منذ  عضو اللجنة التوجیھیة لشركة معادن لأللمنیوم  

 منذ مایو ۲۰۰۷م حتى مارس ۲۰۱۱م شركة معادن مدیر عام المشاریع في

م۲۰۰۷ وم حتى مای۲۰۰۱منذ أكتوبر  E&PMمدیر عام المشاریع في سابك   

 منذ یونیو ۲۰۰۱م حتى سبتمبر ۲۰۰۱م كمدیر إدارة  المعدات الغیر متحركة E&PM شركة صدف للبتروكیمیاویات الى شركة سابك االنتقال من

 منذ أبریل ۱۹۹۹م حتى مایو ۲۰۰۱  في اإلدارة المعدات الھندسیة في شركة صدف للبتروكیمیاویات  مراقبة جمیع وظائف المشتریات المؤسسیة

 منذ ابریل ۱۹۹۹م  حتى مایو ۲۰۰۱م  في شركة صدف للبتروكیمیاویات مدیر إدارة  المعدات الھندسیة

 منذ ۱۹۹۷م حتى  ۱۹۹۹م في إدارة العملیات الھندسیة في  شركة صدف للبتروكیمیاویات مدیر العملیات الھندسیة
في شركة صدف   EDCفي إدارة    ملیون دوالر ٥۰۰بتكلفة  ) توسعھ مصنع ال الصودا الكاویة(مدیر مشروع 

 للبتروكیمیاویات
م۱۹۹٦م حتى ۱۹۹۳منذ   

م  ۱۹۹۲م حتى ۱۹۹۰منذ  في شركة صدف للبتروكیمیاویات مدیر عملیات مصنع الكلورین واألثیلین   

م۱۹۸۹م حتى ۱۹۸٥منذ  في شركة صدف للبتروكیمیاویات مدیر عملیات مصنع المیاه المالحة والكاویة  

 . العضویة الحالیة في مجال إدارات شركات مساھمة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) 4 

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضویة اللجان 

 طبیعة العضویة 

(بصفتة الشخصیة ،ممثل 
 عن شخصیة اعتباریة) 

 صفة 

العضویة(تنفیذي ،غیر تنفیذي، 
 مستقل) 

النشاط 
 الرئیس 

 اسم الشركة 

 م 

             1 

             2 

 

  
  
  



Classification: Public Use 

  

ة الذات�ة  نموذج رقم (١) الس�ي

 المرشح للعضو الشخص�ة الب�انات. ١ 

 ال��ا�ي  االسم  صالح مقبل عبدالع��ز الخلف 
 الجنس�ة  سعودي الم�الد تار�ــــخ  هـ١/٧/١٣٩٠ 

 المرشح للعضو العلم�ة المؤهالت . ٢ 

 م المؤهل التخصص المؤهل ع� الحصول تار�ــــخ المانحة الجهة اسم
 1 بكالور�وس محاسبة ١٩٩٢ جامعة الملك سعود

ن  ن القانونيني ن  SPCPA ١٩٩٥ الهيئة السعود�ة للمحاسبني ن القانونيني  2 الزمالة السعود�ة للمحاسبني

ن  ن القانونيني ن  CPA ١٩٩٩ المعهد األم���ي للمحاسبني ن القانونيني  3 الزمالة االم��ك�ة للمحاسبني

ات . ٣  المرشح للعضو العمل�ة الخ�ب
ة مجاالت  ة الخ�ب  الف�ت

�بة / استشارات) كة خب�ي لالستشارات المحاسب�ة (مراجعة خارج�ة و داخل�ة / زكاة و �ن اير  �ش  / حىت تار�خه ٢٠١٦ف�ب

كة  اير  ٢٠٠٨د�سم�ب  الم�اە الوطن�ةالرئ�س التنف�ذي للمراجعة الداخل�ة / �ش  ٢٠١٦/ ف�ب

كة االتصاالت السعود�ة  ٢٠٠٨/ مارس  ٢٠٠١ا�ت��ر  مدير إدارة الس�اسات وإلجراءات / مدير مراجعة داخل�ة �ش

اير  -١٩٩٣يونيو  صندوق التنم�ة الصناع�ة –مراجع داخ�ي رئ��ي   ٢٠٠١ف�ب

كة  ي �ش
كات الوقف)عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة �ن  ٢٠٢٠سبتم�ب  -٢٠١٥يناير  سل�مان الراج�ي الدول�ة لالستثمار ( احدى �ش

ي مجموعة سامبا المال�ة
 ٢٠١٧د�سم�ب  -٢٠١٦اب��ل  عضو لجنة مراجعة �ن

كة سامبا لألصول و�دارة االستثمار ( سامبا كابيتال) ي �ش
 ٢٠١٧د�سم�ب  -٢٠١٢يناير  عضو لجنة مراجعة �ن

ي  الحال�ة العض��ة . ٤ 
كات إدارات مجالس �ف كة أي أو  )مدرجة غ�ي  أو مدرجة( أخرى مساهمة �ش   أخرى �ش

�
ي  شكلها ك�ان  كان أ�ا

 اللجان أو القانويف
 :منها المنبثقة

 الشكل
ي 
كة القانويف  اللجان عض��ة لل�ش

 ( العض��ة طب�عة
 ، الشخص�ة بصفته
 شخص�ة عن ممثل

 

 تنف�ذي،( العض��ة صفة
 )مستقل تنف�ذي، غ�ي 

 النشاط
 الرئ��ي 

كة اسم  م ال�ش

   المؤسسة اإلسالم�ة لتنم�ة القطاع الخاص / استثمار تم��ل مستقل شخص�ة عضو لجنة مراجعة منظمة دول�ة

 عضو البنك االسال�ي 

1 

ي للخدمات الغذائ�ة اغذ�ة مستقل شخص�ة عضو لجنة مراجعة مساهمة مدرجة
كة هر�ن  2 �ش

كة محمد إبراه�م ا استثمار مستقل شخص�ة لجنة المراجعة رئ�س مساهمة مغلقة  لسب��ي وابناءە لالستثمار �ش

 ( ماسك)

3 

كة س�دكو القابضة استثمار مستقل شخص�ة لجنة المراجعة عضو  مساهمة مغلقة  4 �ش

كة فال�م القابضة استثمار مستقل شخص�ة عضو مجلس ادارة مساهمة مغلقة  5 �ش

 



Classification: Public Use 

 
  

 ) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (

  

 . البیانات الشخصیة للعضو المرشح 1 

الكریم صالح ناصر العثمانعبد   االسم الرباعي   

 الجنسیة  سعودي  تاریخ المیالد   ۱۳۷۳ – ۷ – ۱   ھجري 

 . المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 2 

 م  المؤھل  التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  ا سم الجھة المانحة 

میالدي ۱۹۷۸ جامعة الملك فھد للبترول و المعادن سبكالوریو ھندسة كھربائیة    1 

 . الخبرات العملیة للعضو المرشح 3 

 الفترة  مجاالت الخبرة  

الهندسة، مدير قسم التشغ�ل , مدير قسم الص�انة , مدير عام اإلدارة الفن�ة , مدير عام التشغ�ل مهندس، مدير قسم 
و “والص�انة ,مدير عام تط��ر و�دارة المشار�ــــع  " عم�ش ن ن والبو�ي ايثلني  ٢٠٠٠-١٩٧٨ االيث�لني

 سابك/ك�م�ا

ــع " ا�شاء ادارة الهندسة وتط��ر المشار�ــــع  ي الجب�ل"مدير عام قسم الهندسة والمشار�ــ
سابك ٢٠٠٥-٢٠٠٠ �ن  

ي مجموعة الراج�ي 
وك�ماو�ة �ن الراج�ي  ٢٠٠٩-٢٠٠٥ رئ�س إدارة وتط��ر المشار�ــــع الب�ت

وك�ماو�ات  للب�ت

ي "ال��اض/حائل"
وع الصناعات المساندة �ن  مستشار تط��ر و�دارة المشار�ــــع ومسئول عن إدارة م�ش

سبك�م ٢٠٢١-٢٠١٠  

 . العضویة الحالیة في مجال إدارات شركات مساھمة أخرى ( مدرجة أو غیر مدرجة ) 4 

الشكل القانوني 
 للشركة 

 عضویة اللجان 

 طبیعة العضویة 

(بصفتة الشخصیة 
،ممثل عن شخصیة 
 اعتباریة) 

 صفة 

العضویة(تنفیذي 
 ،غیر تنفیذي، مستقل) 

 اسم الشركة  النشاط الرئیس 

 م 

 1   شركة كوبوتا السعودیة عضو مجلس إدارة مستقل ممثل عن شركة  محدودةذات مسؤولیة 

  شركة یونیلوب عضو مجلس إدارة مستقل بصفة شخصیة اللجنة التنفیذیة ذات مسؤولیة محدودة

  

  
  
  



 

Classification: Public Use 

 ) الس��ة الذاتية١موذج رقم (ن
 

 . البيانات ال�خصية للعضو املر�ح:١

 عبدالسالم بن عبدهللا بن عبدالعز�ز الدر��ي االسم الر�ا��

 هـ١٠/٠٣/١٤٠٤ تار�خ امليالد  سعودي  ا�جنسية

 :العلمية للعضو املر�ح. املؤهالت ٢

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 معھد التحلیل المالي المعتمد م ۲۰۱٤نوفمبر  CFA مالیة شھادة محلل مالي معتمد  ١

  جامعة سیاتل م ۲۰۱۰یونیو  MBA إدارة أعمال ماجستیر إدارة أعمال  ٢

جامعة الملك فھد للبترول  م ۲۰۰٦یونیو  نظم معلومات إداریة  بكالوریوس  ٣
  والمعادن

٤     

٥     

 :. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح٣

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

  الرئیس التنفیذي لشركة أسمنت نجران حتى اآلن  -۲۰۱۸إبریل 

  أسمنت نجرانعضو لجنة المراجعة (خارجي)  لشركة  ۲۰۱۸مارس  -۲۰۱٦أكتوبر 

 مجموعة صافوال –قسم االستثمار / االندماج واالستحواذ  –مدیر استثمار أول  ۲۰۱۸مارس  – ۲۰۱٥یونیو 

 سویكورب –المصرفیة االستثماریة  -مدیر مساعد  ۲۰۱٥یونیو  -۲۰۱٤ینایر 

 سویكورب -المصرفیة االستثماریة  -محلل مالي  ۲۰۱۳دیسمبر  -۲۰۱۳یونیو 

 الریاض المالیة –إدارة األصول  –محلل مالي  ۲۰۱۳مایو  – ۲۰۱۰دیسمبر 

 یونیلیفر العربیة –محلل نظم معلومات  ۲۰۰٦ینایر  – ۲۰۰٥یونیو 

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:) مدرجة أو غ�� مدرجة(. العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى ٤
ً
 أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م
صفة العضو�ة (تنفيذي، 

 غ�� تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة (بصفتھ 

ال�خصية ، ممثل عن 

 �خصية اعتبار�ة)

 الش�ل القانو�ي للشركة عضو�ة ال�جان

  عامةة مساھم اللجنة التنفیذیة  بصفتھ الشخصیة  تنفیذي  المواد األساسیة  شركة أسمنت نجران  ١

شركة المصانع  ٢
 الكبرى للتعدین 

اللجنة التنفیذیة ، لجنة  بصفتھ الشخصیة  مستقل المواد األساسیة 
الترشیحات و 

المكافآت، لجنة 
 المراجعة

 مساھمة عامة

 
 



 
 

 

 ا. البینات الشخصیة للعضو المرشح 
 السعدان  بن عبدهللا عبدهللا بن ابراهيم االسم الرباعي 

 ه01/07/1382 تاریخ المیالد  سعودي الجنسیة 

 .المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 2
تاریخ الحصول على   التخصص المؤھل  م

 اسم الجھة المانحة  المؤھل 

 معهد ماساشوستس للتقنية م 2007 إدارة أعمال ماجست��  1

 جامعة لو�ز�انا �� الفاييت م 1991 الهندسة الكيميائية ماجست��  2

 جامعة امللك فهد للب��ول و املعادن م 1985 الهندسة الكيميائية ب�الور�وس  3

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة  الفترة
 و�نبع امللكية ل�جبيلرئيس الهيئة  م 4/2022 – م5/2018

 النائب األع�� للرئيس للمالية واالس��اتيجيات والتطو�رآخرها  التدرج �� عدة وظائف �� شركة أرام�و السعودية م 2018 – 2006

 الرئيس وكب�� اإلدار��ن التنفيذي�ن �� شركة مصفاة أرام�و السعودية مو�يل ا�حدودة (سامرف) م 2005 –م  2002

 التدرج �� عدة وظائف �� شركة أرام�و السعودية  م 2002  - م1985

أو غیر مدرجة ) او أي شركة أخرى أیاً   .العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى ( مدرجة4
 كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا : 

النشاط   اسم الشركة م
 الرئیس 

صفة العضویة  
(تنفیذي، غیر  
 تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ  
الشخصیة، ممثل عن  

 شخصیة اعتباریة)
 عضویة اللجان 

الشكل  
القانوني 
 للشركة

 بصفتھ ال�خصية مستقل  استثماري  حصانة االستثمار�ةشركة  1

�جنة  

االستثمارات  

املنبثقة من  

ا�جلس/ �جنة 

ال��شيحات 

 وامل�افآت  

مساهمة  

 مقفلة 

 - بصفتھ ال�خصية مستقل  استثماري  شركة االستثمارات الرائدة  2
مساهمة  

 مقفلة 

3       

4       

5       

Type text here



1 ( 

(  
   

 15/1/1987 

(  

1 2010 

2 Certified Credit Risk 
Professional 

 2019 IAFM 

3 Certified Internal Auditor  2018 IIA 

4 Certified Information System
Auditor 

 2014 ISACA 

5     

(  

  
2021-   

2008-2021 PwC  
 

  

  

  

  

( 
 

    
 

  

1       

2       

3       

4       
 



 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ( 

 محمد بن عمير عايض المسعودي العتيبي 

 
 الرباع   االسم 

م١٩٦٣نوفمبر  ١٨  

 

تاري    خ  

 الميالد

 

يسعود  
 الج نس ي ة 

   المؤهالت العلمية للعضو المرشح (ب 

   م    المؤهل     التخصص     تاري    خ الحصول عل  المؤهل     المانحة اسم الجهة   

أمريكا –هارفرد   إدارة اعمال  ٢٠١٣ 

برنامج اإلدارة 

 ١   المتقدمة

ن  جامعة وسبر

أمريكا –ميتشغان   تمويل ١٩٩٣  

ماجستبر إدارة 

 ٢   اعمال 

جامعة االمام محمد 

ية اللغة  ١٩٨٩ بن سعود اإلسالمية ز اإلنجلبر  ٣   بكالوريوس  

ات العملية للعضو المرشح        (ج     الخبر

ة  ة   مجاالت الخبر  الفبر

    ١٩٩١  -  ٣١٩٨  بنك الرياض + الخطوط الجوية السعودية 

األمريك  )سامبا(البنك السعودي الهولندي + البنك السعودي    ٢٠٠٥  -  ١٩٩٤  

كة الوطنية السعودية للنقل   البحري الشر  ٢٠١٥  - ٢٠٠٥  

كات مساهمة مدرجة    + عضوية مجالس إدارات شر
ونز ز للتسويق االلكبر كة زمير ٢٠٢١  -  ٢٠١٦  شر  

  

  

كات مساهمة  (د    مجالس إدارات شر
كة أو أ  (و غبر مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية فز  كان شكلها أخرى أي شر

ً
يا

  
   منها: و اللجان المنبثقة أالقانونز

 

 

 

 النشاط الرئيس اسم الشركة 

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

 غير تنفيذي  البنوك  بنك الرياض 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية

 لجنة إدارة المخاطر

 المراجعة لجنة 

مساهمة 

 مدرجة 

 بصفة شخصية  مستقل التامين  الشركة السعودية إلعادة التأمين

 لجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات  

 والمكافات

مساهمة 

 مدرجة 

شركة عبدهللا سعد أبو معطي 

 للمكتبات 

تجزئة السلع 

 الكمالية 
 لجنة المراجعة  بصفة شخصية  مستقل

مساهمة 

 مدرجة 

  

          



السعودية الكيميائية  الشركة 

 القابضة 
 بصفة شخصية  مستقل الرعاية الصحية

لجنة الترشيحات  

 والمكافات

مساهمة 

 مدرجة 

  بصفة شخصية  مستقل الخرسانة الجاهزة  شركة عمران نجد للصناعة
مساهمة 

 غيرمدرجة 

شركة المعجل للتجارة 

 والمقاوالت 
 تجارة

عضو مستقل في 

 لجنة المراجعة 
  شخصية بصفة 

مساهمة 

 غيرمدرجة 

 شركة زمين للتسويق االلكتروني
أنظمة كنترول  

 وانارة 

مالك ورئيس 

 الشركة 
  

مسئولية 

 محدودة

 


	1. Form 1 ar pdf - بشير عبدالله النطار
	2. نموذج رقم 1 - السيرة الذاتية - د. أحمد خوقير
	3. Form 1 AR
	4. Form 1 Waleed Al-Jafaari 
	5. نموذج السيره الذاتيه (1) عربي محدث
	6. Form 1 Alnahwi (003)
	7. نموذج_1_ ماجد احمد ابراهيم الصويغ
	المعهد الأمريكي
	انسياد

	8. Form 1 AR - عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحم
	9. Form 1 AR - Sami Abdulaziz Al-Suwaigh
	10. Form 1 AR  خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم
	11. Form 1 AR - Mohammed Khalifah  Al-Mulhem
	12. Form 1 - حاتم محمد حاتم امام
	13. Form No1. ARABIC F Alsemaih
	14. Form 1 نموذج 1 - عبدالله حمد عبدالله الجبيلان
	15. Form 1AR_ -Ahmed Ali Aljuraifani
	16. Form 1 Gasem Al-Shaikh
	17. Form 1 عبدالسلام مزروع المزروع
	18. Form1 Arabic_Forms_Amell_Ghamdi
	19. Form 1 AR - محمد عبدالله عبدالعزيز السابق
	20. Form 1 نموذج رقم 1 السيرة الذاتية
	21. Form (1) عربي - عبدالله جابر الفيفي
	22. Form 1 نموذج 1 بدر أسامة جوهر
	23. form 1 - تركي ناصر سلیمان الدھش
	24. Form 1 نموذج رقم 1 - عبدالهادي العمري
	25. Form 1 ar - نادر صالح الدخيل
	26. Form 1 (ب) - عبدالله إبراهيم عبدالمحسن العبدالقادر
	27. Form 1 نموذج (1 ) السيرة الذاتية_صالح الخلف 
	28. Abdulkarim ARABIC form1 - عبدالكريم صالح ناصر العثمان
	29. Form 1 عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي
	30. Form (1) Abdullah Al Saadan - CMA 
	31. Form (1) نموذج السيرة الذاتية 1 -ايمن هلال علي الجابر
	32. Form1 Ar M Alotaibi CMA  - محمد عمير عايض العتيبي

