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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

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

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

سعد فالح القحطاني

1970/10/16سعودي

جامعة تنغھام_المملكة المتحدة2005مالیة واستثمارماجستیر
جامعة الملك عبدالعزیز1993محاسبةبكالوریوس

المالیة (شركة الكھرباء-سابك-معادن-مجموعة الراجحي)1994-2014
المالیة (استشارات)2015-2016

المالیة (شركة مدینة المعرفة االقتصادیة-شركة ذاخر للتطویر العقاري)2017-2021

شركة انمائیة للتطویر العقاري

شركة العربیة لألنابیب
صندوق بلوم مخطط النور

صناعي
عقاري
عقاري

مستقل

مستقل
مستقل

اللجنة التنفیذیة

لجنة المراجعة

مساھمة عامة

صندوق مغلق

مساھمة مغلقة

amir.s
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 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1
  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجنسية
 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحةاسم  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1     
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

  

  

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

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

سعودي

تنفيذي

تسويق
25/05/1438

كاتب صحفي متعاون في املجال اإلقتصادي في صحيفة الشرق االوسط وصحيفة شمس

مساهمة عامة

جامعة امللك عبالعزيز

رئيس لجنة الحوكمة

إدارة أعمال

٢٠٠٩-٢٠١٥
عضو مجلس االدارة ومدير إدارة املخاطر ورئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو )

عبداهلل محمد هالل الحربي

يناير٢٠١٦ - حتى االن

٢٠٠٩-٢٠١٢

فيبكو

13/09/1990

23/07/1434

محلل أعمال في شركة نفع لإلستثمار

املواد االساسية

ماجستير

بصفته الشخصية

جامعة دار العلوم
بكالوريوس
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 المرشح للعضو الشخصية البيانات (أ

 االسم خالد بن صالح بن حمود الطريفي

 الرباع  

 تاري    خ هـ1/7/1391

 الميالد

 سعودي
 الجنسية

 المرشحالعلمية للعضو  المؤهالتب( 

 م المؤهل التخصص المؤهل عىل الحصولتاري    خ  اسم الجهة المانحة

السعودية للمحاسبين الهيئة 

 السعودية -القانونيين

  SOCPA المحاسبة والمراجعة 2002

المعهد االمريكي للمحاسبين 

 امريكا -القانونيين

  CPA المحاسبة والمراجعة 2001

  بكالريوس المحاسبة 1993 السعودية-جامعة الملك سعود 

     

 المرشحالعملية للعضو  اتلخب  ج( ا

ة  الفترة مجاالت الخب 

  - 1/8/2019 املدير التنفيذي للمالية –( 2030برنامج جودة الحياة )احد برامج رؤية اململكة 

 7/2019 – 11/2017 الرئيس التنفيذي للمالية –الخزف السعودية 

 2017//9 – 9/2014 مستشار مالي  –بنك البالد 

 مدير التخطيط والميزانية     هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 2014//9 – 9/2003 مدير الرقابة المالية   -  بنك الراجحي   

 مشرف مراجعة اول –صندوق التنمية الصناعية السعودي 

9/2003 – 9//2014 

122/2000 – 9/2003 

9/1993 – 12/2000 

شكلها  كان أيا اخرى شركة اي او) مدرجة غير او مدرجة (اخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية د( العضوية

 :منها المنبثقة اللجان او القانوني

الشكل 
  
القانون 
 كةللش  

 
عضوية 
 اللجان

 العضوية طبيعة
 الشخصية هبصفت)

عن شخصية  ممثل
 ( اعتبارية

صفة العضوية 
 غب   تنفيذي،)

 (تقلمس تنفيذي،

 
 النشاط
 الرئيس

 
كة   اسم الش 

 م

 1 اكسا التعاونية للتأمين التأمين التعاوني مستقل بصفة شخصية المراجعة مساهمة

      2 
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ة الذاتيه1نموذج رقم )  ( السير
 

 

 األسم رباع   صالح عبدهللا صالح اليحير    

 الجنسية سعودي تاريــــخ الميالد هــــــ 1400/ 7/ 1

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح    2.

تاريــــخ  أسم الجهة المانحة
الحصول 
عىل 
 المؤهل

التخص
 ص

 م المؤهل

 1 جامع   محاسبة 2002 جامعة الملك سعود

SOCPA 2009 2 زمالة والمراجعة ةبالمحاس 

ات العملية للعضو المرشح   3.  الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

كة األريل للمقاوالت  –محاسب   2006 - 2002 شر

 2011 - 2006 ارنست ويونغ  –مراجعة  مدير مساعد 

 2014 - 2011 الواليات المتحدة ارنست ويونغ –مراجعة  رئيس   مدير 

يك   2016 - 2014 ارنست ويونغ –شر

يك   حير تاريخه – 2016 اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون –شر

  أو اللجان    4.
 كان كيام شكلها القانون 

ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة او غبى مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

 نها : المنبثقة م العضوية الحالية ف 

الشكل 
  
القانون 
كة  للشر

 
عضوية 
 اللجان

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية ، 

ممثل عن شخصية 

 أعتباريه(

 صفة العضوية

)تنفيذي،غبى 

تنفيذي ، 

 مستقل(

 
النشاط 
 الرئيس

 
كة  أسم الشر

 
 م

كة األندلس العقارية عقاري مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة مدرجة -مساهمة   1 شر

كة تداول العقارية تطوير عقاري مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة محدودة  2 شر

كات المطاحن األربعة الحبوب مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة مقفلة -مساهمة   3 شر

 4 اليش للتمويل تمويل مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة مقفلة -مساهمة 

 5 لتأجبى السياراتاألفضل  تأجبى  مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة مقفلة -مساهمة 

   مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة منشأه وقفية
 6 اوقاف العيس وقف 

 7 صلة الرياضية ترفيه مستقل الصفة الشخصية لجنة المراجعة مقفلة -مساهمة 
 


