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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 الذ�يب عزيز بن جنا  امحد   االسم الرابعي

 هـ١٤٠٢-٠٨-٢٢   اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 كلية الر�ض التقنية م٢٠٠٧ احملاسبة دبلوم  ١
 جامعة امللك عبد العزيز  م٢٠١٢ ادارة االعمال بكالوريوس ٢

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 رئيس تنفيذي للموارد البشرية ( شركة ساكو ) حىت االن  – ٢٠١١
 مدير التدريب والتعليم يف ( املوجز ) ٢٠١٠ -٢٠٠٨
 مدير املوارد البشرية ( املوجز ) ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧
 مشرف العالقات العامة واملوارد البشرية يف ( جمموعة السدحان ) ٢٠٠٧ - ٢٠٠١

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

  -جملس اإلدارة بصفة شخصية مستقل املواد االساسية الوطنيةشركة التصنيع  ١
جلنة الرتشيحات 

 واملكافآت

 شركة مسامهة عامة

شركة عبدهللا سعد ابو معطي  ٢
 للمكتبات

جتزئة السلع 
 الكمالية

  -جملس اإلدارة بصفة شخصية مستقل
جلنة الرتشيحات 

 واملكافآت

 شركة مسامهة عامة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 أمحد عصام عبداجمليد الطيار   االسم الرابعي

 م١٩٨٣-٠٨-٠٩   اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك عبدالعزيز   م٢٠٠٧ الصيدلة دكتور صيدلة ١
 أمريكا   -جامعة اريزو�  م٢٠١٢ الصيدلة االكلينيكية ةاالقام -التخصص العام والدقيق  ٢
٣ 

 زمالة ما بعد الدكتوراه
املخرجات الصحية ومقارنة 

 التأثريات
 م٢٠١٥

مركز املخرجات الصحية واقتصاد�ت 
 جامعة اريزو�  –الدواء 

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة

/١/٢٠١٥ -  ٢٠٠٧  
ة صيديل اكلينيكي مرخص من البورد االمريكي للصيدلة واهليئ –جائزة التميز لالبتعاث –مبتعث  –معيد جامعي 

ضمن فريق اندماج مستشفى اريزو� اجلامعي مع جمموعة مستشفيات ابنر  عضو -السعودية للتخصصات الصحية
 متخصص ابألنظمة الصحية  والصيدلة  -الطبية 

االن - ٢٠١٥  
ظمة نشر البحوث العلمية يف األن -االكادميي   التدريس -أستاذ مساعد مث أستاذ مشارك جبامعة امللك عبدالعزيز

 – وكيل التطوير –نشر كتاب عن األنظمة الصحية  –حبث منشور يف جمالت علمية مرموقة  ٥٠الصحية اكثر من 
 احلصول على االعتماد الكندي واالعتماد األمريكي للكلية، واالعتماد الكندي ملستشفى اجلامعة

االن - ٢٠١٧/ ٨  
العمل اإلداري لتحسني األنظمة االلكرتونيةالصحية واحلصول على االعتمادات  –ة البرتجي الطبية مستشار يف كلي

 الدولية للمستشفيات
.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤

 اللجان املنبثقة منها :

 الشركة اسم م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 - - - - - ال يوجد ١
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

                     أمحد سراج عبد الرمحن خوقري االسم الرابعي

 هـ١٣٨٨-٠٨-٢٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة والية كولورادو احلكومية، امريكا م٢٠٠٥ هندسة كيميائية دكتوراه ، مرتبة الشرف االوىل ١

، مرتبة  ماجستري إدارة اعمال ٢
 الشرف

 جامعة والية كولورادو احلكومية، امريكا م٢٠٠٤ إدارة اعمال

 جامعة تلسا، امريكا م١٩٩٨ هندسة كيميائية مرتبة الشرف األوىلماجستري،  ٣

 جامعة امللك عبد العزيز م١٩٨٩ هندسة كيميائية بكالوريوس ٤

متقدمة يف التمويل  شهادة دبلوما ٥
 لدويل

 جامعة والية كولورادو احلكومية، امريكا م٢٠٠٥ التمويل واالستثمار

 مهندس حمرتف مسجل معتمد ٦
 تكساسبوالية 

 امريكا -حكومة والية تكساس حىت االن-م ٢٠٠٦ هندسة كيميائية

حمرتف إدارة مشاريع معتمد  ٧
 ومسجل و جمدد

 معهد إدارة املشاريع االمريكي حىت االن -م٢٠١٠ إدارة املشاريع

 إدارة املشاريع شهادة إدارة املشاريع املتقدمة ٨
 

 جامعة والية كولورادو احلكومية، امريكا م٢٠٠٣

 جامعة والية كولورادو احلكومية، امريكا م٢٠٠٣ إدارة املشاريع شهادة إدارة العمليات والتصنيع ٩

مهندس استشاري معتمد و  ١٠
 مسجل

 اهليئة السعودية للمهندسني م٢٠١٠ هندسة كيميائية

هندسة كيميائية، إدارة مشاريع،  حمكم معتمد ١١
 إدارة اعمال حتكيم دويل، جتاري 

مركز التحكيم التجاري لدول جملس  م٢٠٢١
 نالبحري -دار القرار -التعاون اخلليجي

درجة الزمالة يف اهلندسة الكيميائية  ١٢
 األول عربيا-

 املعهد األمريكي للمهندسني الكيميائيني م٢٠١٧ اهلندسة الكيميائية
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 ارامكو م٢٠١٧م و ٢٠٠٠ تقين و اداري و إدارة مشاريع  مدرب أرامكو معتمد  ١٣

دورة و مؤمتر يف  ١٥٠اكثر من  ١٤
جماالت تقنية و علمية و إدارية و 

 استشارية و إدارة مشاريع 

فنية واإلدارية وإدارة املشاريع 
 والقيادة

 مؤمترات و مراكز تدريب حملية و عاملية  م٢٠٢١-م١٩٩٠

 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 شركة نسيج التجارية العاملية: �ئب رئيس جملس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية (غري موظف) م٢٠٢٤-م٢٠٢١
 شركة امسنت جنران، عضو جملس اإلدارة   (غري موظف) م٢٠٢٥-م٢٠٢٢
 ف)املراجعة و جلنة الرتشيحات و املكافئات (غري موظ الشركة اخلليجية العامة للتامني التعاوين، عضو جملس اإلدارة و جلنة م٢٠٢٥-م٢٠٢٢
 (غري موظف)جلنة االستدامة املالية و جلنة الشراكات اخلارجية  -جامعة امللك عبد العزيز حىت االن -م٢٠٢١

 
 م٢٠٢٠-م٢٠٠٩

 أرامكو : إنشاء و مشاريع جامعة امللك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست: 
بليون ر�ل مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  ٨٠ثول -جلامعة امللك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس •

 األحباث املتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع املتقدمة 
مليون تقنيات  ٥٠٠التقنية مسؤول مشروع مركز أرامكو املتقدم لألحباث و التطوير يف جامعه امللك عبد هللا للعلوم و  •

 الذكاء الصناعي ، الثورة الصناعية الرابعة و احملاكاة يف الصناعة و السالمة و التصنيع
مساجد،  ٥مدارس،  ٧فيال،  ٥٠٠بليون:  ٢مسؤول مشروع إسكان احلرس الوطين املقام على ارض كاوست بثول  •

 ة الصرف الصحي، عيادات، حراسة، بنية حتتية كاملة، حمطات طاقة، حمطة معاجل
 بليون مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و حتكم  ١مسؤوول مشروع  تطوير ثول  •
 بليون ١مسؤول مشروع احلمى األمين للجامعه بتقنيات األوىل من نوعها ابململكة  •
 و ختطيط املشاريع إدارة التحكم و اغالق املشاريع و التحكم البيئي و السالمة و املعلومات •

 
 
 

 م٢٠٠٨-م٢٠٠٦
 

بليون  ٤٠مشروع مصفاة �سرف عضو مؤسس هيوسنت، امريكا: إدارة تطوير االعمال اجلديدة:  – أرامكو
 مصفاة يف العامل حتول النفط الثقيل اىل منتجات مسؤول عن التصاميم اهلندسية ألكرب و احدث  هيوسنت مع شركتني امريكيتني.

مباشرة عن جممع انتاج  بيضاء عالية اجلودة. مسؤول عن الربجمة اخلطية لتحديد أنواع املدخالت و املنتجات و األسواق و مسؤول
 RBOBالبنزين املمتاز بكل انواعه املوافق للتصدير لألسواق االمريكية 

 الظهران، امريكا -: إدارات متعددة، جدة-أرامكو  م٢٠٠٦-م١٩٩٠
عملت يف شىت إدارات أرامكو يف خمتلف اجملاالت مثل املصايف، التكرير، إدارة ختطيط املرافق، األحباث و التطوير، الدراسات 

صلت على درجات مرتني و حالعليا، مستشار اإلدارة العليا لشؤون املشاريع الرأمسالية و مت ابتعاثي للدراسات العليا يف أمريكا 
املاجستري و الدكتوراه يف اهلندسة الكيميائية و املاجستري يف إدارة االعمال و شهادة الدبلوما يف االستثمار و التمويل و شهادة 

 إدارة املشاريع املتقدمة و غريها من الدورات و الشهادات من أمريكا
 السيارات شهادات املطابقة، زيوت التشحيمبرتولوب: مهندس يف علوم  م٢٠/١٠/١٩٩٠-م ١/٥/١٩٩٠

سنة من  ١١٠رئيس قطاع الوقود و البيرتوكيميائيات ابملعهد األمريكي للمهندسني الكيميائني  كأول شخص يف اتريخ املعهد من  م٢٠٢٢-م٢٠١٨
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 خارج الوال�ت املتحدة االمريكية

سنة من خارج أمريكا  ١١٠للمهندسني الكيميائني كأول شخص يف اتريخ املعهد من  عضو جملس الزمالء ابملعهد األمريكي االن (فرتتني) -١/٨/٢٠١٨
 لفرتتني

 مناصب إدارية متعددة ابملعهد األمريكي للمهندسني الكيميائني ، ممثل املعهد يف منطقة اخلليج حىت االن -م٢٠٠٥
 عضو جلنة تطوير كود البناء السعودي م٢٠١٨-م٢٠١٦
 عضو جملس كلية اهلندسة جبامعه امللك عبد العزيز  حىت االن-م٢٠١٨
 عضو جملس قسم  اهلندسة الكيميائية  جبامعه امللك عبد العزيز جبدة و رابغ م٢٠١٨-م٢٠١٦

 ة منها :املنبثق.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان ٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

شركة نسيج التجارية العاملية من  ١
ملدة ثالث  ٢٠٢١يوليو   ١٦

 سنوات

السلع 
 االستهالكية

 شخصية مستقل
�ئب رئيس جملس 
اإلدارة و رئيس 
 اللجنة التنفيذية

 مسامهة مدرجة

 
الشركة اخلليجية العامة للتامني 

 التعاوين
 شخصية مستقل التامني

رئيس جلنة املراجعة 
و عضو جلنة 
الرتشيحات و 

 املكافئات

 مسامهة مدرجة

 مسامهة مدرجة - شخصية مستقل املواد االساسية امسنت جنران 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 أمحد طارق عبد الرمحن مراد االسم الرابعي

 م١٩٦١-١٠-٢١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة على املؤهلاتريخ احلصول  التخصص املؤهل م
 جامعة سان فرانسسكو أبمريكا م١٩٨٨ إدارة ومتويل ماجستري إدارة األعمال ١

 معهد ورشسرت بوليتكنيك أبمريكا م١٩٨٤ هندسة مدنية بكالوريوس علوم ٢

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
حىت االن  م٢٠١٩ -  رئيس جلنة املراجعة   –جمموعة أنعام الدولية القابضة  

م٢٠٢٢-م٢٠١٩  رئيس جملس اإلدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس جلنة االستثمار –شركة سالمة للتأمني التعاوين  

حىت االن-٢٠١٠  عضو جملس املديرين   –شركة األمسدة املتحدة السعودية  

م٢٠١٠-م٢٠٠٨  �ئب الرئيس لالستثمارات املالية – شركة نسما القابضة 

م٢٠٠٨-م٢٠٠٦  رئيس إدارة تطوير املنتجات والبحوث –شركة اخلبري املالية  

م٢٠٠٦-م٢٠٠٠  جمموعة متويل الشركات –مصرف البحرين الشامل  

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية)
 عضوية اللجان

الشكل القانوين 
 للشركة

الدولية القابضةجمموعة أنعام  ١ رئيس جلنة املراجعة من  - - جتزئة األغذية 
 خارج اجمللس

 مسامهة مدرجة
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جتارة املواد  شركة األمسدة املتحدة السعودية ٢
 الزراعية

تنفيذي     مسؤولية حمدودة - بصفته الشخصية 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 السويلمعبدالعزيز اسامة عبدالرمحن  االسم الرابعي

 م١٩٦٦-١٢-٠٤ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهل اتريخ التخصص املؤهل م
١ 

 طب االسرة الزمالة العربية يف طب االسرة
 يةحاجمللس العريب لالختصاصات الص م١٩٩٥

 
 جامعة كولومبيا م١٩٩٨ املعلوماتية الطبية ماجستري ٢
 جامعة هارفرد م٢٠١٩ مهارات القيادة بر�مج تطوير القيادات ٣
 HEC paris م٢٠١٤ مهارات القيادة بر�مج تطوير القيادات ٤
٥ 

 ادارة جمالس االدارة شهادة ادارة جمالس االدارة
 GCC Board Directors م٢٠٢٠

Institute 
 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 استشاري طب االسرة  م١٩٩٦-م١٩٩١

االن-م١٩٩٦  التحول الرقمي ملستشفى امللك فيصل التخصصي و القطاع الصحي يف اململكة 
 أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها : .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 الرعاية القابضةشركة التخصصي  ١
  الصحية 

 شركة قابضة اللجنة التنفيذية شخصية عضو غري تنفيذي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
  الدمهش بن سليمان تركي بن �صر االسم الرابعي

 هـ١٣٩٨-٠٧-٠١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 سعودامللك  جامعة م٢٠٠١ علوم حاسب بكالوريوس ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠١٨  العامة األجهزةالوطين لقياس أداء  املركز يفاملدير التنفيذي االعمال  

م٢٠١٨-م٢٠١٥  التحتية يف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةمدير عام التشغيل والبنية  

م٢٠١٥-م٢٠١٣  موابيلي - اإلتصاالتمدير تنفيذي للدعم الفين لقطاع االعمال يف شركة إحتاد  

م٢٠١٣-م٢٠٠١  وحملية وحكوميةالعديد من املناصب يف شركات عاملية  

 مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

املكافأت  شخصية مستقل تقنية املعلومات املعلوماتحبر العرب ألنظمة  ١
 والرتشيحات

 خماطرلا
 

 عامة مسامهة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
   البواردي بن سعد خالد بن حممد االسم الرابعي

 م١٩٧٢-١١-٢١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 عبدالعزيزجامعة امللك  م٢٠٠٨ إدارة بكالوريوس ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠٢١ إحدى الشركات التابعة للشركة  الكيميائية السعودية  –السويس العاملية للنرتات  شركة -عضو جملس اإلدارة  

 الكيميائية السعودية
االن-م٢٠١٦  الشركة الكيميائية السعودية القابضة –الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة القابضة  

م٢٠١٦-م٢٠١٠  هيئة السوق املالية –رئيس وحدة عمليات املتابعة  
م٢٠١٠-م٢٠٠٧  أمالك القابضة –مدير إدارة املخاطر وجمموعة االئتمان  
م٢٠٠٦-م١٩٩٧  البنك العريب –إدارة املخاطر وجمموعة االئتمان  –رئيس القسم  

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 
الشركة العر�ية السعودية 

 للتأم�ن التعاو�ي " ساي�و"
 التأم�ن

- 

 بصفتھ ال�خصية

 –جلنة مراجعة 
 من خارج اجمللس

 من-جلنة املخاطر
 خارج اجمللس

 مساهمة عامة

شركة السويس العاملية  

 للن��ات
 إنتاج الن��ات

 مستقل
 بصفتھ ال�خصية

مساهمة  -

 مغلقة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
  خالد جوهر عبدهلل جوهر السرهيد االسم الرابعي

 م١٩٩٢-٠٢-٠٦ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
١ 

 بكالوريوس
 LAURENTIAN م٢٠١٥ اقتصاد

UNIVERSITY 

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
م٢٠١٥  اقتصاد 

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 حمدودة - بصفته الشخصيه تنفيذي مقاوالت احملدودةأواتد العمران  ١

خدمات  دور وعمران احملدودة  ٢
 عقاريه

 حمدودة - بصفته الشخصيه تنفيذي
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 اجلالجلداحس  رائد عبدهللا االسم الرابعي

 م١٩٨٤-٠٦-٢٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة على املؤهلاتريخ احلصول  التخصص املؤهل م
 أمريكا -جامعة جنوب إلينوي  ٢٠١١ حماسبة بكالوريوس ١
زمالة اهليئة السعودية للمحاسبني  ٢

 القانونيني
 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ٢٠١٦ حماسبة ومراجعة

الشهادة العامة للتعامل يف األوراق  ٣
 CME1 املالية

 السوق املاليةهيئة  ٢٠١٤ أوراق مالية

شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة  ٤
 غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 CME2 
 هيئة السوق املالية ٢٠١٤ أوراق مالية

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 املراجعة الداخلية –إداري تنفيذي  االن -م٢٠١٨

 مدير إدارة مقاصة وتسوية م٢٠١٨-م٢٠١٧
 مراجعة حساابت داخلية وخارجية م٢٠١٧-م٢٠١١

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

اهليئة السعودية للمحاسبني  ١
القانونيني (جملس مراقبة جودة 

 األداء)

اإلشراف على 
مهنة احملاسبة 
واملراجعة يف 

للجنة نتائج  - شخصية مستقل
 هيئة سعودية البالغاتفحص 
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اململكة العربية 
 السعودية

للجنة متابعة 
 أعمال الفحص



 

Page 1 of 2 
 

 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
  زيد عبدالرمحن عبدهللا القويز االسم الرابعي

 م١٩٦٣-١١-١٨ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود م١٩٨٧ احملاسبة املالية بكالوريوس ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
سنوات ٣  مستشفى امللك فيصل التخصصي –ادارة املالية و التخطيط  –مدير    
سنة ١٤  البنك السعودي الربيطاين –مدير    
سنوات ٤  جمموعة أتش أس يب سي العربية السعودية –مدير    

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 مستقل)تنفيذي، 

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

اخلدمات    البنك االهلي السعودي ١
 املالية

رئيس جلنة   شخصية مستقل
 املخاطر

عضو جلنة 
الرتشيحات و 

 احلوكمة

 مسامهة عامة 

رئيس جلنة   - - الطيبالتامني   بواب العربية للتامني التعاوين  ٢
 املراجعة

 من خارج اجمللس

 مسامهة عامة 

حممد ابراهيم السبيعي و اوالده   ٣
 ماسك-لالستثمار

عضو جلنة   - - االستثمار 
ALCO  و جلنة

 املخاطر

 مسامهة مقفلة 
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 من خارج اجمللس

التطوير   تطوير وسط جدة  ٤
 العقاري

عضو جلنة   - -
 املراجعة و املخاطر

اجمللس من خارج  

 مسامهة مقفلة 

إدارة و  هيئة عقارات الدولة ٥
استثمار 
 العقارات

عضو جلنة  - -
 االستثمار
 من خارج اجمللس

 جهة حكومية
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 شاكر بن �فل بن شارع العتييب االسم الرابعي

 هـ١٣٨٧-١٢-٢٨ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
هندسة معمارية  بكالوريوس ١ جامعة امللك فيصل ابلدمام  م١٩٩٣   

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠١٤ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن (معدنيه)    

م٢٠١٤-م٢٠٠٥ �ئب املدير العام لشركة معدنيه    
م٢٠٠٥-م١٩٩٣ العمل يف عدة شركات كربى يف جمال الغاز والبرتول وقطاع التعدين، شركة الكهرابء السعودية ، الصندوق السعودي   

 للتنمية الصناعية

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 
 صناعي  معدنيه 

تنفيذي (�ئب  
 رئيس اجمللس)

مسامهة عامة   - شحصية 
 مدرجة

٢ 
 ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي  صناعي  شركة سنام لصناعة السيارات 

ذات مسؤولية  -
 حمدودة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 صاحل مقبل عبدالعزيز اخللف  االسم الرابعي

 هـ١٣٩٠-٠٧-٠١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود م١٩٩٢ حماسبة بكالوريوس ١
الزمالة السعودية للمحاسبني  ٢

 القانونيني
SPCPA 

 م١٩٩٥
 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

الزمالة االمريكية للمحاسبني  ٣
 القانونيني

CPA 
 م١٩٩٩

 القانونينياملعهد األمريكي للمحاسبني 

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠١٦  شركة خبري لالستشارات احملاسبية (مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات) 
م٢٠١٦-م٢٠٠٨  الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة املياه الوطنية 
م٢٠٠٨-م٢٠٠١  السياسات وإلجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة االتصاالت السعوديةمدير إدارة  
م٢٠٠١-م١٩٩٣  صندوق التنمية الصناعية –مراجع داخلي رئيسي  
م٢٠٢٠-م٢٠١٥  عضو جملس إدارة وعضو جلنة املراجعة يف شركة سليمان الراجحي الدولية لالستثمار ( احدى شركات الوقف) 
م٢٠١٧-م٢٠١٦  يف جمموعة سامبا املالية عضو جلنة مراجعة 
م٢٠١٧-م٢٠١٢  عضو جلنة مراجعة يف شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ( سامبا كابيتال) 

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  ١
 عضو البنك االسالمي -اخلاص

 منظمة دولية  عضو جلنة مراجعة  شخصية  مستقل  متويل / استثمار 
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 مسامهة مدرجة  عضو جلنة مراجعة  شخصية  مستقل  اغذية  شركة هريف للخدمات الغذائية ٢
شركة حممد إبراهيم السبيعي وابناءه  ٣

 لالستثمار ( ماسك)
 مسامهة مغلقة  رئيس جلنة املراجعة  شخصية مستقل  استثمار 

 مسامهة مغلقة  عضو جلنة املراجعة شخصية  مستقل  استثمار  شركة سيدكو القابضة ٤
 مسامهة مغلقة عضو جملس ادارة شخصية مستقل استثمار شركة فالكم القابضة ٥
 مسامهة مدرجة عضو جلنة املراجعة شخصية مستقل عقار شركة الر�ض للتعمري ٦
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 طارق بن عثمان بن عبدهللا القصيب االسم الرابعي

 هـ١٣٧٠-٠٧-٠١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود م١٩٧٦ هندسة مدنية بكالوريوس ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 مهندس مشروع مؤسسة كرا م١٩٧٧ -م  ١٩٧٦
 مدير مشروع (جسر امللك فيصل مبزدلفة) مؤسسة كرا م١٩٨١ –م  ١٩٧٨
 �ئب رئيس مؤسسة كرا م١٩٨٨ –م  ١٩٨١
 مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمري م١٩٩٠ – ١٩٨٨
 جمموعة دله الربكة –�ئب الرئيس  م٢٠١٢ –م ١٩٩٠
 رئيس جملس االدارة شركة دله للخدمات الصحية اآلن-م ١٩٩٥
 بنك اجلزيرة -عضو جملس االدارة  م٢٠١٥ –م ١٩٩٨
 اجلزيرةبنك  –رئيس جملس االدارة  اآلن -م ٢٠١٦
 رئيس جملس إدارة شركة اجلزيرة لألوراق املالية . اآلن -م ٢٠٢٢
 عضو جملس اإلدارة واملنتدب يف شركة عسري (للتجارة والصناعة واخلدمات الزراعية). م٢٠٠٧ –م ١٩٩٤
 (للتجارة والصناعة واخلدمات الزراعية) .�ئب رئيس جملس اإلدارة يف شركة عسري  م٢٠١٩-م٢٠٠٧
 رئيس جملس إدارة شركة اجلزيرة لألوراق املالية . م٢٠١٣-م٢٠٠٨
 رئيس جملس إدارة شركة اجلزيرة لألوراق املالية . م٢٠١٦-م٢٠١٥
 شركة عطاء التعليمية  -رئيس جملس االدارة  االن-م٢٠١٥
 شركة رزم لالستثمار –رئيس جملس االدارة  اآلن–م ٢٠٠٨
 ركة البلد األمني للتنمية والتطوير العمراينش -عضو جملس االدارة  م٢٠٢١-٢٠١٨
 شركة ضاحية مسو –عضو جملس االدارة  م٢٠٢١-م ٢٠١٨
 شركة التصنيع الوطنية  . -عضو جملس اإلدارة  م٢٠٠٦ -م ١٩٩٥
 شركة وطن ابك . -رئيس جملس املديرين م٢٠١٠ -م ١٩٩٨
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 .الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج)   –رئيس جملس اإلدارة  م١٩٩٨ –م ١٩٩٦
 الشركة الفنية لتوطني التقنية –رئيس جملس املديرين  م٢٠٢٠ -م١٩٩٨

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 نبثقة منها :اللجان امل

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

جلنة االستثمار  صفته الشخصية غري تنفيذي الرعاية الصحية شركة دله للخدمات الصحية ١
والتمويل و جلنة 

الرتشيحات 
 واملكافآت

 
 

 مسامهة مدرجة

 مسامهة مدرجة اللجنة التنفيذية صفته الشخصية غري تنفيذي البنوك بنك اجلزيرة ٢
جلنة الرتشيحات  ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي التعليم شركة عطاء التعليمية ٣

 واملكافآت
 

 مسامهة مدرجة
مسامهة غري  - صفته الشخصية غري تنفيذي االستثمار شركة رزم لالستثمار ٤

 مدرجة
اللجنة التنفيذية  صفته الشخصية غري تنفيذي قطاع صحي شركة درع الرعاية القابضة ٥

 واالستثمار
مسامهة غري 

 مدرجة
مسامهة غري  - بصفته الشخصية غري تنفيذي االستثمار شركة اجلزيرة لألوراق املالية ٦

 مدرجة
قطاع األدوية  فارما شركة دله ٧

واملستلزمات 
 الطبية

  - بصفته الشخصية غري تنفيذي
ذات مسؤولية 

 حمدودة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 طالل بن إبراهيم بن علي امليمان االسم الرابعي

 م١٩٥٤-٠٣-٠٦   اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 UNIVERSITY OF م٢٠٠٩ إدارة أعمال  ماجستري ١

LIVERPOOL, UK 
 UNIVERSITY OF م١٩٧٩ علوم / هندسة كهرابئية  بكالوريوس ٢

EVANSVILLE 
INDIANA, USA 

 COMPUTER م١٩٨١ علوم الكمبيوتر  دبلوم 
SCIENCE CENTER 
CORPORATION- 

VIRGINIA, USA  
 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 الرئيس التنفيذي لشركة اململكة القابضة حىت االن -م٢٠١٧
 املدير التنفيذي لشركة اململكة القابضة م٢٠١٦-م١٩٩٦
 الرئيس التنفيذي ورئيس جملس إدارة شركة اململكة للتطوير العقاري م٢٠١٧-م٢٠٠٢
 قسم احلاسبات مبؤسسة النقد العريب السعوديمدير  م١٩٩٦-م١٩٨٦
 مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية م١٩٨٦-م١٩٧٩

 ة منها :ملنبثق.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان ا٤

 الرئيسالنشاط  اسم الشركة م
صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

 طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 مسامهة عامة  - شخصية اعتبارية مستقل  مالية  البنك السعودي الفرنسي  
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شركة اململكة لالستثمار  
 والتطوير  

استثمارات 
 عقارية 

 مسامهة مقفلة - ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي

استثمارات  شركة جدة االقتصادية احملدودة  
 عقارية 

تنفيذي   مسامهة حمدودة - ممثل عن شخصية اعتبارية 

 مسامهة عامة - ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي برتوكيمائيات  شركة التصنيع الوطنية  
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 اجلربين عبدالعزيز بن جربين بن عبدالرمحن االسم الرابعي

 م١٩٨٤-١٠-١٥ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
١  

IFCE  
 

 التأمني
 م٢٠١٦

 األكادميية املالية

٢  
CME1  

 
 االستثمار

 م٢٠١٥
 األكادميية املالية

  MSF -ماجستري علوم مالية  ٣
 املالية

 م٢٠١٥
 جامعة امللك سعود

بكالوريوس علوم احلاسب و  ٤
 املعلومات 

 نظم املعلومات
 م٢٠٠٨

 امللك سعود جامعة

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠٢٢ شركة سايكو –االسرتاتيجية, التشغيلية, املالية, السمعة, التنظيمية, التأمني و االكتتاب) املخاطر (خماطر  رئيس إدارة 

 للتأمني
م٢٠٢٢-م٢٠١٩ شركة الدرع  –التشغيلية, املالية, السمعة, التنظيمية, التأمني و االكتتاب)  االسرتاتيجية,املخاطر (خماطر  رئيس إدارة 

 العريب للتأمني 
م٢٠١٩-م٢٠١٧ مدير خماطر مالية (خماطر املالءة املالية, السيولة, االئتمان, سعر الفائدة, األسهم, صرف العمالت, وعدم تطابق  

 شركة الدرع العريب للتأمني -األصول واخلصوم)  
م٢٠١٧-م٦٢٠١  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمني –مليون  ٦٠٠حملل مايل واستثمار مع حمفظة استثمار حوايل  

م٢٠١٦-م٢٠١٢  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمني  –مكتتب خماطر أتمني املمتلكات, اهلندسي,البحري و االصاابت  
م٢٠١٠-م٢٠٠٨  املوارد البشرية (هدف)صندوق  –مربمج وحملل قواعد بيا�ت  

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :
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 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

شخصية، الطبيعة العضوية (بصفته 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ - - - - - - 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 عبدالكرمي بن محد عبدالكرمي النجيدي االسم الرابعي

 هـ١٣٨٨-٠٩-٠٣ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 فرنسا –سياد لألعمال نكلية ا م٢٠١٩ حوكمة جمالس اإلدارة شهادة انسياد يف حوكمة الشركات ١
 إدارة أعمال ماجستري ٢

 م٢٠١١
اململكة العربية  –جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

 السعودية
 الوال�ت املتحدة االمريكية –جامعة والية اوكالهوما  م٢٠٠٣ اللغو�ت التطبيقية دكتوراه ٣
 الوال�ت املتحدة االمريكية-جامعة والية كولورادو  م٢٠٠٠ اللغو�ت التطبيقية ماجستري ٤
 اململكة العربية السعودية-جامعة اإلمام حممد بن سعود  م١٩٩٧ اللغة اإلجنليزية بكالوريوس ٥

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 أعمال خاصة االن-م ٢٠٢١
 شركة مهارة للموارد البشرية –الرئيس التنفيذي  م٢٠٢١ -م ٢٠٢٠
 شركة الغاز والتصنيع والغاز األهلية –الرئيس التنفيذي  م٢٠٢٠-م ٢٠١٧
 صندوق تنمية املوارد البشرية –املدير العام  م٢٠١٧-م ٢٠١٦
 إدارة شركة الغاز والتصنيع األهليةرئيس جملس  م٢٠١٧-م٢٠١٦
 عضو جملس إدراة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية م٢٠٢١ –م ٢٠١٩
 عضو جملس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية واللجنة التنفيذية م٢٠١٨ –م ٢٠١٦
 الرتشيحاتعضو جملس إدارة الشركة العربية لأل�بيب، ورئيس جلنة  م٢٠١٨ -م ٢٠١٥
 صندوق تنمية املوارد البشرية –النائب التنفيذي للمدير العام  م٢٠١٦ –م ٢٠١١
 شركة يب أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب –مدير أكادميية التدريب  م٢٠١١ -م ٢٠٠٧
 املؤسسة العامة للتدريب املهين –مدير بر�مج تطوير اللغة اإلجنليزية  م٢٠٠٧-م ٢٠٠٣

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :
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 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 اعتبارية)ممثل عن شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

عضو جملس إدارة  بصفته الشخصية مستقل اخلدمات املالية صناديق شركة يقني املالية (فالكم سابقًا) ١
 الصناديق

 شركة مسامهة مقفلة

رئيس جلنة الرتشيحات  بصفته الشخصية مستقل التأمني شركة اجلزيرة تكافل ٢
 وعضو جلنة املخاطر

 شركة مسامهة مدرجة

 شركة مسامهة مدرجة عضو جملس إدارة بصفته الشخصية مستقل التجزئة شركة أسواق عبدهللا العثيم ٣
شركة احملموعة العربية للتعليم والتدريب  ٤

 القابضة
 شركة مسامهة مقفلة رئيس جلنة الرتشيحات بصفته الشخصية مستقل التعليم والتدريب
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
  عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا آل الشيخ االسم الرابعي

 م١٩٦٤-١١-٠٥ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 م

 التخصص املؤهل
اتريخ احلصول على 

 املؤهل
 اسم اجلهة املاحنة

 جامعة امللك سعود  م١٩٨٤ حماسبة   بكالوريوس ١
 جامعة ابردين  م١٩٩٢ حماسبة وادارة   ماجستري ٢
 معهد املستشارين املاليني بكندا  م٢٠٠٧ التحليل املايل  شهادة  ٣
 للمحاسبني القانونينياهليئة السعودية  م٢٠٢١ زكاة وضريبه ترخيص ٤
 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 األمور املالية والبنكية واالستثمارات واحلوكمة لدى اوقاف الراجحي  االن -م٢٠٢١
 للرعاية الطبيةاألمور املالية والتموين واملشرت�ت وعالقات العمالء والتأمني لدى اجملموعة السعودية   م٢٠٢١-م٢٠١٩
 األمور املالية والرقابية وعالقات األجهزة احلكومية لدى مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث   م٢٠١٩-م٢٠٠٨
 األمور الرقابية واملراجعة الداخلية واحلوكمة وااللتزام وتقييم املخاطر لدى شركة السوق املالية السعودية (تداول)  م٢٠٠٨-م٢٠٠٦
 األمور املالية والرقابية واملراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما  م٢٠٠٦-م١٩٩٦

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 م
اسم 
 الشركة

 النشاط الرئيس
العضوية (تنفيذي، صفة 

 غري تنفيذي، مستقل)

ه طبيعة العضوية (بصفت
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية)
 عضوية اللجان

الشكل القانوين 
 للشركة

  مسامهة اجمللس شخصية مستقل  عقاري   الروايبامناء  ١
 مسامهة   اجمللس/املراجعة شخصية  مستقل اتمني   اسيج ٢
  مسامهة   املراجعة شخصية مستقل صناعي      كيمانول   ٣
 مسامهة مغلقة املراجعة شخصية مستقل لوجسيت نوبكو  ٤
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 عبدهللا بن تركي بن سعد السديري االسم الرابعي

 م١٩٧٣-١٠-٣١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 م

 التخصص املؤهل
احلصول اتريخ 

 على املؤهل
 اسم اجلهة املاحنة

١ 
 م١٩٩٨ إدارة دولية ماجستري

 -كلية ثندر بريد للدراسات العليا لإلدارة الدولية 
 الوال�ت املتحدة األمريكية

 اململكة العربية السعودية –جامعة امللك سعود  م١٩٩٦ حماسبة بكالوريوس ٢

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
االن-م٢٠٢٢  العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة أمالك العاملية للتمويل العقاري  

م٢٠٢٢-م٢٠١٣  الرئيس التنفيذي لشركة أمالك العاملية للتمويل العقاري 
م٢٠١٣-م٢٠١١  للتمويل العقاريمدير تنفيذي التطوير االسرتاتيجي يف شركة أمالك العاملية  –�ئب الرئيس التنفيذي  
م٢٠١١-م٢٠٠٧  مدير تنفيذي اإلئتمان واملخاطر يف شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري 
م٢٠٠٧-م١٩٩٩  عدة مهام آخرها مساعد مدير عام قسم الشركات يف جمموعة سامبا املالية  

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 م
اسم 
 الشركة

 النشاط الرئيس
صفة العضوية (تنفيذي، 

 غري تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية 
(بصفته 

الشخصية، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

شركة أمالك  ١
العاملية 

 مسامهة مدرجة جملس اإلدارة بصفته الشخصية تنفيذي التمويل العقاري
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للتمويل 
 العقاري

شركة أمالك  ٢
العاملية 
للتمويل 
 العقاري

 مسامهة مدرجة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية تنفيذي التمويل العقاري

شركة أمالك  ٣
العاملية 
للتمويل 
 العقاري

العقاريالتمويل   مسامهة مدرجة جلنة املخاطر بصفته الشخصية تنفيذي 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 عبدهللا بن عبدالرمحن عبدهللا العجالن االسم الرابعي

 هـ١٤٠٣-٠٤-٠٣   اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود م٢٠٠٦ مسعيات بكالوريوس علوم طبية ١
 جامعة امللك سعود م٢٠١١ إدارة اعمال ماجستري إدارة اعمال ٢
 غرفة الر�ض م٢٠١٦ جودة دبلوم عايل ٣

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 اخصائي بقسم االنف واألذن واحلنجرة م٢٠١١-م ٢٠٠٨
 مدير إدارة حاالت بقسم إدارة االسرة م٢٠١٦-م ٢٠١١
 مسئول اجلودة واالعتماد حىت االن –م ٢٠١٦
 مستشار غري متفرغ بعدة جهات حكومية وخاصة حىت االن–م ٢٠١٦

أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو  .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 - - - - - - 



 

Page 1 of 2 
 

 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 عبدهللا بن جابر بن علي الفيفي االسم الرابعي

 هـ١٣٨٠-٠٧-٠١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك عبدالعزيز م١٩٨٥ حماسبة بكالوريوس ١
شهادة الزمالة املهنية يف املراجعة  ٢

 )CIAالداخلية (
 

 
 املراجعة

معهد املراجعني الداخليني األمريكي  م٢٠٠٠
)IIA( 

شهادة الزمالة املهنية الكتشاف  ٣
 )CFEالغش واالحتيال (

 

معهد كاشفي االحتيال األمريكي  م٢٠٠١ االلتزام
)ACFE( 

شهادة الزمالة يف تقييم إدارة  ٤
 )CRMAاملخاطر (

 

معهد املراجعني الداخليني األمريكي  م٢٠١٠ املخاطر
)IIA( 

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 املراجعة واحلوكمة واملخاطر يف  مستشار مستقل االن-م٢٠٢٢
 جتمع الشرقية الصحي –املراجعة واحلوكمة واملخاطريف  مستشار م٢٠٢٢-م٢٠١٨
 مستشار معايل وزير الصحة يف املراجعة واملتابعة م٢٠١٧-م٢٠١٥
 جتمع الشرقية الصحي –عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت  م٢٠٢٢ -م٢٠١٩
 الداخلينياجلمعية السعودية للمراجعني  –رئيس جلنة املراجعة  م٢٠١٨ -م٢٠١٦
 م٢٠١٥-م٢٠٠٣
 أرامكو السعودية        

 

 م)  ٢٠١٥يوليو  –م  ٢٠١٥(مايو –ملدقق العام املشارك املكلف -
 م) ٣٠/٠٤/٢٠١٥ –م  ٠١/٠١/٢٠١٣( –مدير التدقيقات اخلاصة  -
التسويق واملشاريع واألعمال املشرتكة مع شركات النفط والبرتوكيماو�ت  -مدير مراجعة األعمال الدولية  -

العاملية يف اململكة العربية السعودية وأمريكا وأورواب وشرق آسيا إضافة إىل مراجعة أعمال الشركات التابعة 
 م)  ٣١/١٢/٢٠١٢ -م  ٠١/٠١/٢٠٠٨( –ألرامكو السعودية 



 

Page 2 of 2 
 

 
 

 إدارة -إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق  -إدارة مراجعة أعمال اإلنتاج واحلفر  –مدير املراجعة الداخلية 
م) ٣١/١٢/٢٠٠٧ -م ٠١/٠١/٢٠٠٣( -مراجعة الشؤون املالية واإلدارية وخدمات األعمال   

الشركة السعودية للتكرير والتسويق  -أرامكو السعودية  –تدرج وظيفي يف جماالت املالية واملراجعة الداخلية  م٢٠٠٢ -م١٩٨٥
املؤسسة العامة للبرتول واملعادن (برتومني) –(مسارك)   

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 اعتبارية)شخصية 
 عضوية اللجان

الشكل 
القانوين 
 للشركة

١   
شركة رابغ للتكرير 

 والبرتوكيماو�ت

عضو جملس إدارة  الطاقة
 مستقل

نة عضو جل-رئيس جلنة املراجعة بصفة شخصية
 الرتشيحات واملكافآت

 
 

 مسامهة
٢  

 شركة مناء للبرتوكيماو�ت
 
 

 
املواد 

 األساسية

عضو جملس إدارة 
 مستقل

 

نة عضو جل-رئيس جلنة املراجعة شخصيةبصفة 
 الرتشيحات واملكافآت

 
 مسامهة

 شركة أسواق العـثيم ٣
 

 ال ينطبق جتارة التجزئة
 

 بصفه الشخصية
 

مستقل (عضو جلنة املراجعة 
 )من خارج اجمللس

 
 مسامهة

 بصفة شخصية ال ينطبق استثمار شركة العـثيم لالستثمار ٤
 

 
عضو جلنة املراجعة واملخاطر 

 )مستقل من خارج اجمللس(

 
 مغلقة

 اهليئة العامة لإلحصاء ٥
 

 ال ينطبق اإلحصاء
 

 بصفة شخصية
 

عضو جلنة املراجعة واملخاطر 
 )مستقل من خارج اجمللس(

 
 حكومية

ن مستقل م(عضو جلنة املراجعة بصفة شخصية ال ينطبق العقار شركة تنامي العربية ٦
 )خارج اجمللس

 
 مغلقة

غري  لتنمية القطاعاملركز الوطين  ٧
 الرحبي

خدمات 
 اجتماعية

ن مستقل معضو جلنة املراجعة( بصفة شخصية ال ينطبق
 )خارج اجمللس

 
 حكومية
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 عمرو حممد عبد هللا كامل االسم الرابعي

 م١٩٧٤-٠٩-٢٠ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة على املؤهلاتريخ احلصول  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود  م١٩٩٧ أدارة اعمال ( أدارة ماليه )  بكالوريوس ( علوم إدارية )  ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 �ئب الرئيس  التنفيذي لدى جمموعة دله الربكة . حىت االن -م  ٢٠٠١من 
 عضو جملس إدارة شركة احتاد مشس  . حىت االن -م٢٠١٠من 
 عضو جملس إدارة شركة أمالك العاملية . حىت االن -م ٢٠١٨من 
 عضو جملس ادرة شركة معاد .  حىت االن -م  ٢٠١٢من 
 رئيس جملس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة .  حىت االن -م ٢٠٠٣من 
.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤

 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 اعتبارية)ممثل عن شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 

 شركة سناد

اإلشراف على 
مهنة احملاسبة 
واملراجعة يف 

اململكة العربية 
 السعودية

 ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي
جلنة ترشيحات و 

 مكافأت
 مسامهة عامة

شركة أمالك العاملية للتمويل  ٢
 العقاري 

متعددة 
 االستثمارات

 بصفته الشخصية مستقل
جلنة خماطر / جلنة 

 ترشيحات
 مسامهة عامة

 مسامهة مقفلة - ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي متويل عقاري شركة اخلزامى لإلدارة ٣
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٤ 
 شركة معاد العاملية احملدودة

تطوير إدارة 
املشاريع 
 العقارية

 غري تنفيذي 
 - بصفته الشخصية 

ذات مسئولية 
 حمدودة

 مسامهة مقفلة - ممثل عن شخصية اعتبارية غري تنفيذي تطوير عقاري شركة املساحة احلرة لالستثمار  ٥
الشركة الوطنية للمحافظة على  ٦

 البيئة
 قطاع التجارة

 رئيس جملس االدارة
 - ممثل عن شخصية اعتبارية

ذات مسئولية 
 حمدودة

٧ 
 حرق النفا�ت شركة درة الر�ض

 غري تنفيذي
 - بصفته الشخصية 

ذات مسئولية 
 حمدودة

٨ 
 قطاع العقار  شركة دله لالتصاالت

 غري تنفيذي
 - بصفته الشخصية 

ذات مسئولية 
 حمدودة

٩ 
 شركة احتاد مشس

قطاع 
 االتصاالت

 غري تنفيذي
 - بصفته الشخصية 

ذات مسئولية 
 حمدودة

شركة وكن العاملية للمجمعات  ١٠
 السكنية 

 قطاع التجارة 
 تنفيذيغري 

 - بصفته الشخصية 
ذات مسئولية 

 حمدودة
١١ 

 قطاع العقار  شركة دلة لتعليم قيادة السيارات 
 غري تنفيذي

 - بصفته الشخصية 
ذات مسئولية 

 حمدودة
١٢ 

 شركة دلة عرب البالد 
تعليم قيادة 

 السيارات
 غري تنفيذي

 - بصفته الشخصية 
ذات مسئولية 

 حمدودة
شركة السعودية لقياس وسائل  ١٣

 اإلعالم 
 قطاع التجارة 

 غري تنفيذي
 - ممثل عن شخصية اعتبارية

ذات مسئولية 
 حمدودة

شركة الوسائل العقارية للتنمية  ١٤
 والتطوير 

 قطاع اإلعالم
 غري تنفيذي

 - بصفته الشخصية 
ذات مسئولية 

 حمدودة
 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي قطاع العقار  شركة نعيم لالستثمار  ١٥
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 فرحان وليد إمساعيل البوعينني االسم الرابعي

 م١٩٧٤-٠٩-٢٠ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
جامعة  شرق تكساس, الوال�ت املتحدة  م١٩٧٩  حماسبة شهادة بكالوريوس ١

 االمريكية
  إدارة شهادة ماجستري ٢

 م١٩٨٥
الوال�ت املتحدة  ,جامعة سان دييغو ستيت 

 االمريكية

 الوال�ت املتحدة االمريكية كلية دارمتوث, م١٩٩٨ إدارة تنفيذية بر�مج تدريب تنفيذي ٣

 )IIAمعهد املراجعني الداخليني األمريكي ( م2٢٠١٣ تقييم املخاطر شهادة التقييم الذايت للمخاطر ٤

شهادة أخصائي احلوكمة و  ٥
 إدارة املخاطر وااللتزام 

جمموعة االلتزام والنزاهة االمريكية   م٢٠٢١ احلوكمة وااللتزام
(OCEG)  

 العملية للعضو املرشحاخلربات . ٣

 جماالت اخلربة الفرتة

 حىت االن -م٢٠١٨

وتفعيل إدارة املراجعة الداخلية واعداد دليل  أتسيس - رئيس املراجعة الداخلية، هيئة املدن واملناطق االقتصادية اخلاصة
سياسات وإجراءات االدارة، وميثاق املراجعة الداخلية. تقوم هيئة املدن واملناطق االقتصادية اخلاصة ابإلشراف على 
املدن واملناطق االقتصادية اخلاصة وسن التشريعات املطلوبة لذلك  وتقدمي اخلدمات احلكومية املتكاملة للمطورين 
واملشغلني واملستثمرين وسكان املدن االقتصادية وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة لتحقيق اهداف رؤية اململكة 

 ويقع مقرها يف مدينة امللك عبدهللا االقتصادية يف حمافظة رابغ. ٢٠٣٠

 م٢٠١٨-م٢٠١٤

ل إدارة التدقيق إعادة أتسيس وتفعي –كبري املراجعني الداخليني، شركة الصحراء الدولية للبرتوكيماو�ت (سبكيم) 
الداخلي واعداد دليل سياسات وإجراءات االدارة، وميثاق املراجعة الداخلية. شركة سبكيم هي من الشركات الرائدة 
يف صناعة وتسويق البرتوكيماو�ت يف اململكة ومجيع احناء العامل عرب شراكات مع العديد من الشركات العاملية   ومكاتب 

  اململكة، أورواب، واسيا. تسويق يف

 أرامكو السعودية: م٢٠١٤-م٢٠٠٦
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إدارة اقسام تدقيق عمليات اإلنتاج والتنقيب عن الغاز والزيت، املصايف والتوزيع  –املدقق العام املشارك  •
وخطوط اال�بيب، اعمال التسويق واملشاريع املشرتكة، املشاريع اإلنشائية، واقسام   واعمال التدقيق يف 

 م) 2014/03/31-م  2008/01/01أورواب، الوال�ت املتحدة األمريكية، والشرق األقصى (
إدارة اقسام مبيعات الزيت واملنتجات النفطية والغاز العاملية واحمللية، شحن  –مدير إدارة حماسبة العمليات  •

نة واملدينة ابت الدائالزيت اخلام واملنتجات، حساابت األصول الثابتة، رواتب وعوائد املوظفني، واحلسا
 م)2007/12/31 –م 2006/06/01(

تقدمي االستشارات احملاسبية للشركة والشركات التابعة هلا واملشاريع املشرتكة،  –مدير إدارة خطط احملاسبة   •
 م)2006/05/31 -م (2006/01/01تصميم ودعم النظم املالية، حتسني االعمال، ومراقبة احلساابت 

 :و السعودية)خربات إضافية (أرامك

إدارة اقسام تدقيق تكنولوجيا املعلومات، اإلدارة املالية، اخلدمات املساندة مثل  –املدقق العام املشارك  •
 املوارد البشرية، املشرت�ت، النقل، واملستودعات.

ملايل اإدارة اقسام النقد واالستثمارات، إدارة املخاطر، التمويل، التحصيل والتقييم  –مدير إدارة اخلزينة  •
 للعمالء، العمليات البنكية والعالقة مع البنوك.

إدارة اقسام مبيعات النفط واملنتجات البرتولية والغاز، حماسبة أعمال الشحن،  –مدير إدارة احملاسبة املالية  •
 دفرت األستاذ، واعتماد الصرف.

ية قبل والت من الناحية املالمراجعة مجيع العقود واملقا -مدير إدارة مراجعة املقاوالت ومطابقة التكاليف •
عرضها على جلنة املناقصات، مراجعة العروض املالية والفنية، التحقق من تنفيذ بنود املقاوالت ومراقبة 

 التكاليف.
إدارة تقدمي اخلدمات املالية للموظفني والعمالء خارج مناطق مقرات الشركة  -مدير إدارة املالية يف املناطق •

 الرئيسية.
 م ٢٠١٤ -م١٩٩٨م لشركة أرامكو السعودية املكلف اثناء غياب املدقق العام خالل األعوام املدقق العا •

 

 م٢٠٠٥-م١٩٩٥

 :عضوية اجملالس وجلان اجملالس

شركة أرامكو ألعمال اخلليج، اخلفجي، اململكة العربية  -عضو جملس اإلدارة وعضو/رئيس جلنة املراجعة •
 .م)2004/09-م (2000/07  السعودية 

-م (2000/07  شركة أفني لتسويق املنتجات البرتولية، اليو�ن  -عضو جملس اإلدارة وجلنة املراجعة •
 .م)2004/09

-م (2000/07  شركة موتور اوبل (هيالس) للتكرير، اليو�ن  -عضو جملس اإلدارة وجلنة املراجعة •
 .م)2004/09

دية موبيل (سامرف) ينبع، اململكة العربية مصفاة أرامكو السعو  شركة -عضو جملس اإلدارة وجلنة املراجعة •
 .م)2003/09-م (2000/07السعودية   
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مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) اجلبيل , اململكة العربية السعودية   شركة -عضو جملس اإلدارة  •
 م)2000/07-م (1997/08

 م٢٠٠٤-م١٩٩٧

أتسيس وتفعيل إدارة املراجعة الداخلية واعداد دليل  - اخلاصةرئيس املراجعة الداخلية، هيئة املدن واملناطق االقتصادية 
سياسات وإجراءات االدارة، وميثاق املراجعة الداخلية. تقوم هيئة املدن واملناطق االقتصادية اخلاصة ابإلشراف على 

ملة للمطورين ااملدن واملناطق االقتصادية اخلاصة وسن التشريعات املطلوبة لذلك  وتقدمي اخلدمات احلكومية املتك
واملشغلني واملستثمرين وسكان املدن االقتصادية وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة لتحقيق اهداف رؤية اململكة 

 ويقع مقرها يف مدينة امللك عبدهللا االقتصادية يف حمافظة رابغ. ٢٠٣٠
رجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مد٤

 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ - - - - - - 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 فهد عبدالعزيز حممد الربيعة   االسم الرابعي

 م١٩٦١-١٢-٠٨ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود م١٩٨٦ الطب و اجلراحة بكالوريوس ١
 الزمالة العربية م١٩٩٣ طب الباطنة الزمالة العربية ٢
الزمالة الكندية لألمراض  ٣

 املعدية 
استشاري االمراض املعدية 

 والفريوسات
 م١٩٩٦

 كندا  -جامعة بريتش كولومبيا 

 العملية للعضو املرشحاخلربات . ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 عضو جملس اإلدارة  يف شركة الدوائية (سبيماكو) وعضو اللجنة التنفيذية يف الشركة حىت االن-م٢٠٢١
 �ئب رئيس جملس إدارة شركة التخصصي القابضة حىت االن-م٢٠٢٠
 مدير مركز األعمال ملستشفى امللك فيصل التخصصي م٢٠٠٩-م٢٠٠٥
 املدير التنفيذي للشركة السعودية احملدودة للتشخيص م٢٠٠٩-م٢٠٠٥
 رئيس قسم األمراض املعدية يف مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االحباث م٢٠٠٥-م٢٠٠٣
 عضو جملس إدارة ملركز مكافحة األمراض الوطين بوزارة الصحة م٢٠٢١-م٢٠١٠
 الصحة العامة يئةھعضوجملس اإلدارة ب حىت االن-م٢٠٢١
 رئيس فريق مبادرة فرص منو املوارد والساحة الطبية يف مستشفى امللك فيصل التخصصي حىت االن -م٢٠٢٠
 رئيس جلنة تنمية املوارد مبركز اإلحاالت يف وزارة الصحة حىت االن-م٢٠٢١
 التخصصي ومركز األحباث عضو جلنة إدارة اإلرادات يف مستشفى امللك فيصل حىت االن-م٢٠١٨

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)
 عضوية اللجان

الشكل القانوين 
 للشركة
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شركة مستشفى امللك فيصل  ١
 التخصصي  الدولية القابضة

الذراع االستثماري 
 للمستشفى

شركة  اللجنة التنفيذية ممثل للمستشفى  غري تنفيدي
 قابضة

شركة  اللجنة التنفيذية صفة شخصية مستقل صناعة أدوية  شركة الدوائية (سبيماكو) ٢
 مسامهة 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز القاسم  االسم الرابعي

 م١٩٦٦-٠٨-٠٨ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود  م ١٩٨٦ حماسبة  بكالوريوس علوم إدارية  ١
 جامعة اكسفورد  م ٢٠٠٩ إدارة  اإلدارة املتقدمة والقيادة  ٢

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 استشارات مالية وإدارية ومراجعة حساابب  م١٩٩١ –م ١٩٨٦
 إدارة تنفيذية ـ مؤسسة صحية  م١٩٩٥ –م ١٩٩١
 إدارة تنفيذية ـ جتارة جتزئة ومجلة  م٢٠٠١ -م٢٠٠٠
 استشارات مالية وعقارية  م٢٠١١ –م ٢٠٠١
 استشارات مالية وإدارية ومراجعة حساابب  م١٩٩١ –م ١٩٨٦

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 اعتبارية)ممثل عن شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 
 شركة دور للضيافة 

اإلنشاء 
 والتملك

 بصفته الشخصية غري تنفيذي 
رئيس جلنة 
 االستثمار 

 مسامهة مدرجة

٢ 

 شركة جرير للتسويق 
جتزئة السلع 

 الكمالية 
 بصفته الشخصية مستقل 

 رئيس -املراجعة 
جلنة الرتشيحات 

 -واملكافآت 
رئيس جلنة 

 احلوكمة 

 مسامهة مدرجة
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٣ 

 جمموعة صافوال 
األغذية ـ 

 التجزئة
 بصفته الشخصية  مستقل 

رئيس جلنة 
املراجعة ـ 

االستثمار ـ 
املسئولية 

 االجتماعية ـ

 مسامهة مدرجة 

٤ 
 بصفته الشخصية غري تنفيذي  الصحة    شركة دلة للخدمات الصحية

رئيس جلنة 
 املراجعة 

 مسامهة مدرجة

 مسامهة مدرجة اللجنة التنفيذية  بصفته الشخصية مستقل  العقار  شركة الر�ض للتعمري  ٥
شركة د. حممد راشد الفقيه  ٦

 وشركاه
 ممثل عن شخصية اعتبارية   غري تنفيذي الصحة 

رئيس اللجنة 
 التنفيذية 

 مسامهة مقفلة

الراجحي لالستثمار  شركة إحتاد ٧
 القابضة 

 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية تنفيذي استثمار 

٨ 
 بصفته الشخصية مستقل  عقار  شركة مشاريع األرجان 

الرتشيحات 
 واملكافآت

 مسامهة مقفلة

شركة حممد عبدالعزيز احلبيب  ٩
 وأوالده القابضة

 مسامهة مقفلة  - ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي  عقار 

ي شركة عبدهللا بن إبراهيم السبيع ١٠
 القابضة (إميز) 

 مسامهة مقفلة  االستثمار  بصفته الشخصية مستقل  عقار 

 مسامهة مقفلة  - بصفته الشخصية مستقل  استثمار  شركة جرير لالستثمارات  ١١
 مسامهة مقفلة  - بصفته الشخصية  مستقل  استثمار  شركة مسارات التنمية لالستثمار  ١٢
شركة فينكورب لالستشارات  ١٣

 املالية  
استشارات 

 مالية 
 - بصفته الشخصية  غري تنفيذي

مسامهة مقفلة 
 (مصرية) 

شركة أريز لالستثمار التجاري  ١٤
 احملدودة

 ذ. م. م - ممثل عن شخصية اعتبارية   غري تنفيذي تسويق عقاري 

 ذ. م. م املراجعة  بصفته الشخصية مستقل  عقار  شركة ابسقات اخلليج  ١٥
 

 مؤسسة عامل صافوال 
مسئولية 
 اجتماعية

 غري رحبية  - صافوال  -ممثل املؤسس  مستقل 



 

Page 1 of 2 
 

 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن السكيت االسم الرابعي

 م١٩٨٧ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهل اتريخ التخصص املؤهل م
 جامعة امللك عبد العزيز م٢٠١٤ ادارة عامة بكالوريوس ١

 جامعة هنلي واكادميية سي سي ال لندن م٢٠١٢ الشهادة الدولية ملزاولة مهنة االلتزام  ترخيص ٢

 معهد تدريب الغرفة التجارية م٢٠٠٩ ادارة اعمال مصرفية واستثمار دبلوم  ٣

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
حىت االن –م ٢٠٢١  عضو جملس األدارة ورئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت 

حىت االن  –م ٢٠٢٠  االلتزام واحلوكمة والعالقات  

م٢٠٢٠-م٢٠١٧  رئيس تنفيذي 

م٢٠١٧-م٢٠١٦  ومكافحة غسل االموال ومكافحة متويل االرهاب االلتزام واحلوكمة 

م٢٠١٦-م٢٠١٢  جهات رقابية وخمالفات 

م٢٠١٢-م٢٠٠٩  االلتزام واحلوكمة ومكافحة غسل االموال ومكافحة متويل االرهاب 

م٢٠٠٩-م٢٠٠٨  اعمال ادارية 

م٢٠٠٦-م٢٠٠٤  اعمال ادارية 

 مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها : .العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى (٤
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 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

الرتشيحات  بصفة شخصية مستقل جتزئة التغذية مثار التنمية القابضةشركة  ١
 مسامهة عامة واملكافآت
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

  الشهري حممد عبدهللا حممد االسم الرابعي

 هـ١٤٠٥-٠٨-١٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة لعلى املؤه اتريخ احلصول التخصص املؤهل م
 بن فهد حممد األمري جامعة م٢٠١٠ اهلندسة امليكانيكية  بكالوريوس ١

 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 اإلنفاق كفاءة هيئة يف إدارة الضبط والتحكم عام مدير م حىت االن٢٠١٩
 الوطنية فيلبس والتصنيع شيفرون وشيفرون شركة من كال يف مشاريع مدير م٢٠١٩-م٢٠١٣
 السعودية مهندس يف أرامكو م٢٠١٢-م٢٠٠٣

 ة منها :ملنبثق.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان ا٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

العضوية صفة 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

- - - - - - - 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 حممد بن راشد بن حممد الفقيه االسم الرابعي

 هـ١٣٦٧-٠٧-٠١ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 العراق –جامعة بغداد  م١٩٧١ الطب بكالوريوس ١
زمالة كلية اجلراحني امللكية  ٢

الربيطانية يف لندن وادنربه 
 وجالسكو

 كلية اجلراحني امللكية الربيطانية م١٩٧٧ اجلراحة

 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 أستاذ اجلراحة االكلينيكية يف جامعة امللك سعود اآلن –م ١٩٩٦

 مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث –عضو جملس اإلدارة  م٢٠١١ –م ٢٠٠٨
 املشرف الطيب العام يف شركة دله للخدمات الصحية اآلن –م ٢٠٠٥

 م٢٠٠٥ –م ١٩٧٩
رئيس قسم الطلب ورئيس األطباء يف مستشفى القوات املسلحة ابلر�ض ، مث املدير الطيب ورئيس األطباء ورئيس لقسم 

 جراحة القلب مبركز األمري سلطان للقلب .
 ا :وين أو اللجان املنبثقة منه.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القان٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

جلنة االستثمار و  بصفته الشخصية عضو تنفيذي الرعاية الصحية شركة دله للخدمات الصحية ١
 التمويل

 مسامهة عامة

شركة الدكتور حممد راشد الفقيه  
 وشركاؤه

 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية عضو غري تنفيذي الرعاية الصحية
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 حممد نبيل حممد حفين االسم الرابعي

 م١٩٧٨-١٢-٠٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة املؤهلاتريخ احلصول على  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن م٢٠١٦ إدارة اعمال تنفيذي ماجيستري إدارة أعمال ١
 املعهد املصريف السعودي م٢٠٠٨ إدارة املوارد والثروات دبلومة إدارة الثروات ٢
 السعودياملعهد املصريف  م٢٠٠٧ إدارة املوارد والثروات شهادة التخطيط املايل  ٣
 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن م٢٠٠٢ هندسة معمارية بكالوريوس هندسة  ٤
 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة  الفرتة
 شركة كن لإلستثمار القابضة -الرئيس التنفيذي  حىت االن-م٢٠١٤
 سامبا املالية ( سامبا كابيتال املصرفية اخلاصة ) جمموعة -مدير فريق العالقات بنكية  م٢٠١٣-م٢٠٠٨
 بنك البالد ( قسم اإلستثمارات واالخلدمات املصرفية اخلاصة ) -مدير عالقات بنكية  م٢٠٠٨-م٢٠٠٦

 ها :أو اللجان املنبثقة من.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين ٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 
 اللجنة التنفيذية ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي تطوير عقاري  إ عمار املدينة االقتصادية

مسامهة غري 
 مدرجة

شركة ضفاف للخدمات  
 اللوجستية

خدمات 
 لوجستية 

  بصفته الشخصية  غري تنفيذي
ذات مسؤولية 

 حمدودة
 

 شركة املناخة للتطوير العقاري  
تطوير 

مشروعات 
 عقارية 

  بصفته الشخصية  عضو مستقل 
مسامهة غري 

 مدرجة

مسامهة غري  جلنة املراجعة ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي خدمات طبية  شركة مستشفيات مسري عباس  
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جلنة املكافآت  متطورة 
 والرتشيحات

 مدرجة

 
 شركة تطوير املوانئ

تطوير املاين 
 البحرية  

  ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي 
مسامهة غري 

 مدرجة
 

 جلنة الطرح العام ممثل عن شخصية اعتبارية  غري تنفيذي خدمات طبية  املركز الطيب الدويل
مسامهة غري 

 مدرجة
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

   حممد عبد العزيز عبد هللا الشتوي   االسم الرابعي

 هـ١٤٠٣-٠٧-٢٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 MIT م٢٠١٦ ( MBA )   إدارة اعمال ماجستري  ١
 جامعة نيويورك  م٢٠٠٨ هندسه ماليه  ماجستري ٢
 جامعة امللك سعود  م٢٠٠٥ إدارة ماليه  بكالوريوس  ٣
 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات املتطورة  حىت االن-م٢٠٢٢
  PIF الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية شركة صندوق الصناديق التابع لـ  م٢٠٢٢-م٢٠٢٠
 وزارة املالية  –مستشار ورئيس وحدة التسو�ت املالية  م٢٠٢٠-م٢٠١٨
 مساعد رئيس اهليئة العامة للطريان املدين للشؤون املالية  م٢٠١٨-م٢٠١٧

 ة منها :ملنبثق.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان ا٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

١ 
 مستقل  تقنية معلومات  شركة احللول املتميزة 

جلنة الرتشيحات  شخصية 
 اللجنة التنفيذية 

 مسامهة مقفلة

 مسامهة مدرجة جلنة املراجعه  شخصية  مستقل  زراعة  شركة تبوك للتنمية الزراعية  ٢
 حكومي _ شخصية  مستقل  ر�ضه �دي النصر السعودي  ٣
الشركة السعودية للصناعات  ٤

 املتطورة 
 تنفيذي  متويل واستثمار

 شخصية 
 مسامهة مدرجة  جلنة االستثمار 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح
 حمي الدين صاحل عبد هللا كامل االسم الرابعي

 هـ١٤٠١-٠٤-١٩ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢
 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة سان فرنسيسكو  م٢٠٠٢ اقتصاد بكالوريوس ١

 اخلربات العملية للعضو املرشح. ٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 املدير العام للشركة العربية للتوزيع الرقمي وهي شركة تعمل يف جمال اإلعالم االن-م٢٠٠٥
 الربيع السعودية لألغذية وهي شركة تعمل يف جمال األغذيةاملدير العام لشركة  االن-م٢٠٠٧
 املدير العام لشركة دله لإلنتاج اإلعالمي وهي شركة تعمل يف جمال اإلعالم االن-م٢٠٠٧
 �ئب رئيس جملس إدارة شركة دله الربكة القابضة والشركات التابعة هلا  االن-م٢٠٠٧

.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو ٤
 اللجان املنبثقة منها :

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)
 عضوية اللجان

الشكل القانوين 
 للشركة

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع احلجاج شركة دله لنقل احلجاج   ١
شركة دله جسر الشرق  ٢

 لالستثمار  
االستثمار 
 العقاري 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع األغذية شركة جمموعة خدمات الطعام  ٣
الشركة العربية لإلعالن  ٤

 واخلدمات العامة 
اإلعالن 

 واخلدمات العامة 
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع العقار شركة املؤشرات اإلقليمية للعقار  ٥
شركة الدالئل اخلليجية  ٦

 لالستثمار العقاري 
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع العقار
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شركة مواقيت العربية للخدمات  ٧
 العقارية 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع العقار

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  العقارقطاع  شركة البوادر املتميزة القابضة   ٨
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع العقار املواين العاملية للتنمية العقارية  ٩

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع االتصاالت  شركة دله لإلتصاالت  ١٠
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع املقاوالت  شركة املقاوالت السريعة  ١١
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع االستثمار  شركة إقرأ العاملية لالستثمار  ١٢
الشركة السعودية للمدن  ١٣

 السياحية 
 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع السياحة 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع التجارة  شركة جود احللى ١٤
شركة دله املتطورة لتدوير  ١٥

 النفا�ت 
قطاع تدوير 
 النفا�ت 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

شركة فواصل املتطورة لتنظيم  ١٦
الفعاليات واملهرجا�ت 

 السياحية 

تنظيم الفعاليات 
واملهرجا�ت 

 السياحية

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

شركة السعدي للتجارة وتثبيت  ١٧
 الرتبة

القطاع التجاري 
 والزراعي 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

 مسئولية حمدودة  - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع الرتفيه  شركة سيان للرتفيه  ١٨
إدارة الشركات  شركة دله الربكة القابضة  ١٩

 التابعة 
 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

شركة دله الربكة لالستثمار  ٢٠
 القابضة 

إدارة الشركات 
 التابعة 

 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

 مسئولية حمدودة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  خدمات إدارية  شركة دار صاحل  ٢١
 مسئولية حمدودة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع الرتفيه  شركة ألف وسبعمائة وستون  ٢٢
إدارة الشركات  شركة سادن القابضة  ٢٣

 التابعة 
 مسئولية حمدودة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي 

 مسامهة مقفلة - بصفته الشخصية  غري تنفيذي  قطاع العقار  شركة دلة العقارية  ٢٤
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

  نبيل علي قاسم الفيفي االسم الرابعي

 م١٩٧٢-٠٧-٠٢ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية
 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة املؤهلاتريخ احلصول على  التخصص املؤهل م
 جامعة فينكس م٢٠١٢ إدارة صحية دكتوراه ١

 جامعة سري م٢٠٠٣ فيز�ء طبية ماجستري ٢

 جامعة امللك سعود  م١٩٩٦ تكنولوجيا األشعة بكالوريوس ٣

 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة

 إدارة اخلدمات الطبية شركة أرامكو السعوديةاخصائي أعلى أشعة تشخيصية /  م٢٠٠٣-م١٩٩٦

 أخصائي أعلى فيز�ء طبية / / إدارة اخلدمات الطبية شركة أرامكو السعودية م٢٠١٦-م٢٠٠٣

 �ئب رئيس جملس أدارة اجلمعية السعودية للفيز�ء الطبية م٢٠١٤-م٢٠٠٩

 أرامكو الطيبقائد فريق اإلدارة الطبية / مركز جونز هوبكنز  حىت االن-م٢٠١٦

 ة منها :ملنبثق.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان ا٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 - - - - - - 
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 )١منوذج رقم (
 السرية الذاتية ملرشح عضوية جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

 

 ا. البيا�ت الشخصية للعضو املرشح

 هاين بن حممد بن عبدالعزيز الزيد االسم الرابعي
 م١٩٧٨-٠٥-٢٩ اتريخ امليالد سعودي  اجلنسية

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح٢

 اسم اجلهة املاحنة احلصول على املؤهلاتريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة كوينزالند التقنية م٢٠١١ األمن السيرباين دكتوراة ١
 جامعة نيو ساوث ويلز م٢٠٠٥ علوم وهندسة احلاسب ماجستري ٢
 جامعة امللك سعود م٢٠٠٠ هندسة احلاسب بكالوريس ٣
 . اخلربات العملية للعضو املرشح٣

 جماالت اخلربة الفرتة
 مستشار معايل وزير البيئة واملياه والزراعة، واملشرف على مكتب الدراسات واملساندة    م٢٠٢٢ –م ٢٠٢١
 مستشار معايل وزير املالية واملشرف على مكتب معايل الوزير    م٢٠٢٠ –م ٢٠١٧
 مستشار معايل  مساعد رئيس جملس الشورى واملشرف على التحول الرقمي    م٢٠١٦ –م  ٢٠١٤
 عضو جملس إدارة مجعية احلاسبات السعودية ورئيس اللجنة االستشارية   م٢٠١٨ –م ٢٠١٠
 �ئب مدير املركز الوطين لتقنيات أمن املعلومات مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    م٢٠١٣ –م ٢٠٠٠

 ) او أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :.العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ٤

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
(تنفيذي، غري 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، 
 ممثل عن شخصية اعتبارية)

 عضوية اللجان
الشكل القانوين 

 للشركة

 مسامهة - شخصية مستقل املواد األساسية الشركة السعودية لصناعة الورق 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 وميافآت ملهاع وضوواب  مهامها وحتديد املراجعة جلنة تشويي  على التصوويت الثاين:البند 
م وحىت انتهاء الدورة يف اتريخ 2022 اكتوبر 21 اتريخ من ابتداءً  اجلديدة للدورة أعضوووووووووا ها

 :هم املرشحني أن علماً  م،2025 اكتوبر 20

 فهد بن عبد هللا القاسم. -1

 بن تركي السديري. عبد هللا -2

 اخلليفي.بن صاحل  نعبد الرمح -3

 

 

 

 

 رفقات البندم
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیةالسیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة 

 

 أ)  البیانات الشخصیة للعضو المرشح

 اإلسم الر�ا�� فهد بن عبدهللا بن عبدالعز�ز القاسم 

 ا�جنسية سعودي  تار�خ امليالد ٠٨/٠٨/١٩٦٦

 ب)  المؤھالت العلمیة للعضو المرشح

 اسم ا�جهة املانحة
ا�حصول ع��  تار�خ

 املؤهل
 م املؤهل التخصص

 ١ ب�الور�وس علوم إدار�ة محاسبة م١٩٨٦ جامعة امللك سعود

 ٢ اإلدارة املتقدمة والقيادة إدارة م٢٠٠٩ جامعة اكسفورد

 ج)  الخبرات العملیة للعضو المرشح

 الف��ة مجاالت ا�خ��ة

 ١٩٩١ – ١٩٨٦ استشارات مالية وإدار�ة ومراجعة حساباب 

 ١٩٩٥ – ١٩٩١ إدارة تنفيذية ـ مؤسسة �حية 

 ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ إدارة تنفيذية ـ تجارة تجزئة وجملة 

 ٢٠١١ – ٢٠٠١ استشارات مالية وعقار�ة 

د) العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني 
 المنبثقة عنھا:أو اللجان 

الش�ل 

القانو�ي 

 للشركة

 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

تنفيذي، 

 مستقل)

النشاط 

 الرئيس
 م اسم الشركة

  .١ شركة دور للضيافة  اإل�شاء والتملك غ�� تنفيذي  بصفتھ ال�خصية رئيس �جنة االستثمار  مساهمة مدرجة



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیةالسیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة 

 

 مساهمة مدرجة

رئيس �جنة  -املراجعة 

ال��شيحات وامل�افآت 

رئيس �جنة  -

 ا�حوكمة 

 مستقل  بصفتھ ال�خصية
تجزئة السلع 

 الكمالية 
  .٢ شركة جر�ر للتسو�ق 

 مساهمة مدرجة 

 ـرئيس �جنـة املراجعـة 

ــــــ املسئولية  االستثمار ـ

 االجتماعية ـ

  .٣ مجموعة صافوال  األغذية ـ التجزئة مستقل  بصفتھ ال�خصية 

  .٤ شركة دلة ل�خدمات ال�حية ال�حة    غ�� تنفيذي  بصفتھ ال�خصية املراجعة رئيس �جنة  مساهمة مدرجة

  .٥ شركة الر�اض للتعم��  العقار  مستقل  بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية  مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة
رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــ�ــــــــــجــــــــــنــــــــــة 

 التنفيذية 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة  
  .٦ شركة د. محمد راشد الفقيھ وشر�اه ال�حة  تنفيذيغ�� 

 استثمار  تنفيذي بصفتھ ال�خصية == مساهمة مقفلة
شركة إتحاد الراج�� لالستثمار 

 القابضة 
٧.  

  .٨ شركة مشاريع األرجان  عقار  مستقل  بصفتھ ال�خصية ال��شيحات وامل�افآت مساهمة مقفلة

 == مساهمة مقفلة 
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة 
 عقار  غ�� تنفيذي 

شركة محمد عبدالعز�ز ا�حبيب 

 وأوالده القابضة
٩.  

 عقار  مستقل  بصفتھ ال�خصية االستثمار  مساهمة مقفلة 
شركة عبدهللا بن إبراهيم السبي�� 

 القابضة (إيمز) 
١٠.  

  .١١ شركة جر�ر لالستثمارات  استثمار  مستقل  بصفتھ ال�خصية == مساهمة مقفلة 

  .١٢ شركة مسارات التنمية لالستثمار  استثمار  مستقل  بصفتھ ال�خصية  == مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

 (مصر�ة) 
  .١٣ شركة فين�ورب لالستشارات املالية   استشارات مالية  غ�� تنفيذي بصفتھ ال�خصية  ==

 == ذ. م. م
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة  
 �سو�ق عقاري  غ�� تنفيذي

شركة أر�ز لالستثمار التجاري 

 ا�حدودة
١٤.  

  .١٥ شركة باسقات ا�خليج  عقار  مستقل  بصفتھ ال�خصية املراجعة  ذ. م. م

 مستقل  صافوال  -ممثل املؤسس  == غ�� ر�حية 
مسئولية 

 اجتماعية
  .١٦ مؤسسة عالم صافوال 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 السیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیة

 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح )أ

 عبدالرحمن بن صالح بن عبدهللا الخلیفي االسم الرباعي

ھـ۰۱/۰۷/۱۳۸۱ تاریخ المیالد سعودي الجـنسـیـــــــة  

 ب) المؤھالت العلمیة  للعضو

 اسم الجھة المانحة الحصول على المؤھلتاریخ  التخصص المؤھل م

 جامعة الملك سعود م۱۹۸٥ محاسبة بكالوریوس ۱
 The Economics Institute, USA م۱۹۸٦ اللغة ، االقتصاد والمحاسبة دبلوم ۲

۳  )CPA ( م۱۹۹۰ راجعةالم Colorado State board of 
Accountancy , USA 

 USA -المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین  م۷/۱۹۹۰ المراجعة ینالقانونیعضو المعھد األمریكي للمحاسبین  ٤

 معھد المراجعین الداخلیین م۱۲/۲۰۰٦ المراجعة الداخلیة عضو معھد المراجعین الداخلین ٥

 

 ج) الخبرات العملیة للعضو

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة االتصاالت السعودیة  - مدیر عام المراجعة المالیة و وحدات األعمال في قطاع المراجعة الداخلیة للمجموعة  ٥/۲۰۱٦ –م۱۱/۲۰۰٦منذ 

 الشركة السعودیة للرعایة الطبیة  - المراقب المالي للمجموعة  )۸/۲۰۰٦حتى  ۳/۲۰۰٤خالل (

 ORACLE SYSTEMS LIMITED مدیر الشؤون المالیة واالداریة في  )۲/۲۰۰٤حتى  ٥/۱۹۹۸خالل (

 مدیراً عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائیة )٤/۱۹۹۸حتى  ۷/۱۹۹٦خالل (

 مدیراً مالیاً لشركة المخابز السعودیة )۱۲/۱۹۹٥حتى  ۸/۱۹۹۳خالل (

 مراجع حسابات لدى الصندوق السعودي للتنمیة الصناعیة . )۸/۱۹۹۳حتى  ٤/۱۹۸٥خالل (



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 السیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیة

 

 

 

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

   

النشاط  اسم الشركة م
 الرئیس

 صفة العضویة

(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ الشخصیة، 
اللجانعضویة  ممثل عن شخصیة اعتباریة)  الشكل القانوني للشركة 

 مساھمة غیر مدرجة المراجعة ممثل عن شخصیة اعتباریة مستقل ءالكھرباتولید  المرجان إلنتاج الكھرباء ۱

 مساھمة غیر مدرجة المراجعة ممثل عن شخصیة اعتباریة مستقل ءالكھرباتولید  ھجر النتاج الكھرباء ۲

ء الكھرباتولید  الشعیبة للمیاه والكھرباء ۳
 مساھمة غیر مدرجة المراجعة ممثل عن شخصیة اعتباریة مستقل هایالمتحلیة و

 مساھمة غیر مدرجة المراجعة ممثل عن شخصیة اعتباریة مستقل هایالمتحلیة  مشروع توسعة الشعیبة ٤

 محدودةمسؤولیة  المراجعة بصفتھ الشخصیة مستقل العقار سلیمان الراجحي لإلستثمارات العقاریة ٥



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 السیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیة

 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح )أ

 عبدهللا بن تركي بن سعد السدیري االسم الرباعي

م۳۱/۱۰/۱۹۷۳ تاریخ المیالد سعودي الجـنسـیـــــــة  

 المؤھالت العلمیة  للعضو )ب

 اسم الجھة المانحة المؤھلتاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م

 م۱۹۹۸ إدارة دولیة ماجستیر ۱
كلیة ثندر بیرد للدراس�������ات 

 -العلی����ا لإلدارة ال����دولی����ة 
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 –ج���امع���ة المل���ك س�������عود  م۱۹۹٦ محاسبة بكالوریوس ۲
 المملكة العربیة السعودیة

 ج) الخبرات العملیة للعضو

 مجاالت الخبرة الفترة

م حتى اآلن ۲۰۲۲من   العضو المنتدب و الرئیس التنفیذي لشركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري  

 الرئیس التنفیذي لشركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري  ۲۰۲۲حتى م و۳۲۰۱من 

م۲۰۱۳م وحتى ۲۰۱۱من   العالمیة للتمویل العقاريمدیر تنفیذي التطویر االستراتیجي في شركة أمالك  –نائب الرئیس التنفیذي  

م۲۰۱۱م وحتى ۲۰۰۷من   مدیر تنفیذي اإلئتمان والمخاطر في شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري 

م۲۰۰۷م وحتى ۱۹۹۹من   عدة مھام آخرھا مساعد مدیر عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالیة  



 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱نموذج رقم (
 السیرة الذاتیة لمرشح عضویة لجنة المراجعة شركة دلھ للخدمات الصحیة

 

 

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

 النشاط الرئیس اسم الشركة م
 صفة العضویة

(تنفیذي، غیر تنفیذي، 
 مستقل)

طبیعة العضویة (بصفتھ 
الشخصیة، ممثل عن شخصیة 

 اعتباریة)
 الشكل القانوني للشركة عضویة اللجان

أمالك العالمیة للتمویل العقاريشركة  ۱  مساھمة مدرجة مجلس اإلدارة بصفتھ الشخصیة تنفیذي التمویل العقاري 

 مساھمة مدرجة اللجنة التنفیذیة بصفتھ الشخصیة تنفیذي التمویل العقاري شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري ۲

 مساھمة مدرجة لجنة المخاطر بصفتھ الشخصیة تنفیذي التمویل العقاري شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري ۳



 

 .
ً
 تمهيد:أوال

دارة إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل، هو أحد املسؤوليات الرئيسة املناطة بمجلس اإلدارة، وتتمثل أهداف لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإل 

ي توصيات ملجلس أفي الوفاء باملسؤوليات املناطة به وعلى األخص املساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم 

 اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

. نطاق عمل اللجنة:
ً
 ثانيا

ليها، ، أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عيحق للجنة، وبدون أي قيود، االطالع على كافة املعلومات والبيانات والتقارير والسجالت، واملراسالت

كما امها. القيام بمه من اللجنة تمكنوعلى مجلس اإلدارة اتخاذ كل اإلجراءات التي  أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. وللجنة طلب

 عنعقاد إذا أعا  مجلس اإلدارة عملها أو ععرت  الشركة ألترار أو خسائر جسيمة.الالعامة للشركة ل أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعيةللجنة يجوز 

. ث
ً
 :اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتهاالثا

 مهام وعشمل فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة تختص

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة

 :املالية التقارير) أ

 وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها؛ في وإبداء رأيها والتوصية اإلدارة مجلس على عرتها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة 

 .وشفافيتها

 الفني الرأي إبداء –  
ً
 ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب على بناءا

 .واستراتيجيتها ونموذج عملها وأدائها للشركة املالي املركز تقييم واملستثمرين للمساهمين تتيح التي املعلومات وتتضمن

 املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة. 

 الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول االلتزام مهام أو يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث. 

 املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق. 

 في شأنها اإلدارة لسملج والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة. 

 ب( املراجعة الداخلية:

 الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة. 

 الواردة فيها للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة. 

 وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من للتحقق،– وجدت إن ،الشركة في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأعنشطة أداء ىعل واإلشراف الرقابة 

 .ععيينه إلى الحاجة مدى بشأن ساملجل إلى توصيتها تقديم اللجية ىفعل داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا .بها وطةنامل واملهام األعمال أداء في

 الداخلي واقتراح مكافآته املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة سملجل لتوصيةا. 

 مااللتزا ضمان) د

 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة.  

 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من لتحققا. 

 اإلدارة سمجل إلى ذلك حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة. 



 

 اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء اإلدارة، سمجل إلى بشأنها إجراء اتخاذ ترورة ترى  مسائل من تراه ما رفع. 

 

. تشكيل اللجنة وقواعد 
ً
 اختيار عضو اللجنة:رابعا

  
 
يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية كما يمكن للمجلس اختيار  وال يزيد عن خمسة شكل لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء على األقلع

 عضو أو أكثر )من خارج الشركة(

 طبيعة أعمال املنشأة.أن يكون لدى العضو تأهيل علمي مالئم وخبرة عملية بالجوانب املالية واملحاسبية وب 

  من يقومون م شآت التي عسيطر عليها الشركة، أواملن الشركة سواء من املساهمين أو من غيرهم أوأال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في

  بعمل فني أو إداري في الشركة أو املنشآت التي عسيطر عليها الشركة ولو على سبيل االستشارة.

  قرابة.صلة أال يكون له مصلحة مالية مباشرة مع املديرين التنفيذيين في الشركة، وأال يكون ألي منهم 

 في مجلس اإلدارة. ال يشترط 
ً
 أن يكون عضوا

 يكون  أن الشركة، حسابات مراجع لدى أو للشركة، املالية أو التنفيذية اإلدارة في املاتيتين السنتين خالل يعمل كان أو يعمل ملن يجوز  ال  
ً
 في عضوا

 .املراجعة لجنة

. تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم:
ً
 خامسا

 ( أعاله في هذه القواعدمع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة املشار إليها في )راب
ً
عشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية  ؛عا

 بناء
ً
 مجلس اإلدارة. على توصية منا

  اإلدارة. على أال تتجاوز مدة عضوية مجلسة أعضاء اللجنة مدة عضويالعامة العادية يحدد في قرار عشكيل لجنة املراجعة من الجمعية 

 .يجوز إعادة ععيين العضو في اللجنة لدورة أخرى 

. انتهاء عضوية عضو اللجنة وتعيين البديل:
ً
 سادسا

 اللجنة بقرار من املجلس في الحاالت التالية: اعضاءتنتهي عضوية أي عضو من 

 .طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة 

 .بأهداف وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة 
ً
 إساءة استخدام العضو ملنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره املجلس مضرا

  مجلس اإلدارة. قبلهيعغيب العضو عن الحضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر 

 .أعاله )
ً
 فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة املشار إليها في )رابعا

  آخر لشغل املنصب فاة أو االستقالة أو العجز أو اإل عند انتهاء مدة العضو، أثناء مدة عمل اللجنة، بسبب الو 
ً
عفاء، يعين مجلس اإلدارة عضوا

 في اإلعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة،الشاغر في اللجنة آ
ً
لى أن يعرض ع ،عضويتهويكمل العضو الجديد دورة العضو املنتهية  خذا

  وفي جميع األحوال يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء. لها.التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع هذا 



 

. واجبات عضو 
ً
 اللجنة:سابعا

  تمكن العضو من حضور االجتماع.عدم االنتظام في حضور جلسات اللجنة واملشاركة الفعالة في أعمالها، واالعتذار املسبق في حال 

  إنه فلتي لم يمكنه التعرف عليها إال من خالل عضويته في اللجنة، وفي حال عسريب عضو اللجنة أي من تلك املعلومات ااملحافظة على أسرار الشركة

 عن مساءلته التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
ً
 يتم انهاء عضويته مباشرة، فضال

 .عدم القيام بأي أعمال تنفيذية في الشركة 

 .أن يبذل العناية الواجبة ملزاولة األعمال املنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعمال املنشأة 

 عند قيامه بعمله بالنزاهة والعفة والصد  واملوتوعية واالستقالل، وأن يتجرد من املصالح الشخصية وأال يخضع  أن يتصف بالعدل وأن يتحلى

 حكمه آلراء اآلخرين، وأال يقوم باإلفصاح عن معلومات على غير حقيقتها.

 .أال يشترك العضو، في أي أعمال أو أعنشطة ععتبر مخلة بالشرف واألمانة 

 في استقاللية عضو اللجنة أال يقبل أي ش يء له قي 
ً
مة ذات شأن من موظف، أو تابع، أو عميل، أو مورد، أو ممن له عالقة عمل باملنشأة قد تؤثر سلبا

 أو يؤثر أو يفترض أنه يؤثر فيما يتوصل إليه من قرارات.
ً
 شكال وموتوعا

  العالقة، وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات مع األطراف أن يفصح ملجلس اإلدارة عن العمليات التي تم  بينه وبين الشركة إن وجدت وطبيعة

 ذات العالقة، وأن يفصح عن العالقة التي تربطه بمجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين في الشركة إن وجدت.

. املكافآت:
ً
 ثامنا

عدد مرات حضوره الجتماعات  سب معبالتنا ( وذلك150,000مائة وخمسين ألف ريال سعودي )تكون مكافأة عضو لجنة املراجعة السنوية 

 لجنة املراجعة الفعلية خالل العام الواحد.

. اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة:
ً
 تاسعا

  :ملدة عضوية اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة اإلشراف على إنجاز اللجنة ملهامها وله على األخص ما يلي 
ً
 يختار أعضاء اللجنة بينهم رئيسا

 لالعنعقاد وتحديد وق  وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.دعوة اللجنة  -أ

 رئاسة اجتماعات اللجنة. -ب

 رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى املجلس. -ت

أمين اللجنة، ورفعها ملجلس اإلدارة، بعد اعتمادها  إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشروعاتها على املدى القصير والطويل بالتنسيق مع -ث

 من اللجنة.

 لرفعها ملجلس اإلدارة، بعد اعتمادها من  -ج
ً
إعداد تقارير دورية عن أعنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة وعرتها على اللجنة تمهيدا

 اللجنة، ويرفق بهذه التقارير عنسخ من محاتر اللجنة.

 وأي جهة أخرى عستدعي ذلك. تمثيل اللجنة أمام املجلس -ح

 مواعيد  جتماعات ويبلغعد محاتر اإل نه اللجنة وتحدد أععابه، اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق في التصوي ، وييحضر أمين اللجنة الذي ععي

رة لجنة أن يكون التأهيل العلمي والخبالجلسات وجدول األعمال لألعضاء ويقوم بكافة األعمال اإلدارية الخاصة باللجنة، ويراعي عند اختيار أمين ال



 

 ي العملية التي تمكنه من القيام باملهام املنوطة به، ويلتزم أمين اللجنة باملحافظة على أسرار الشركة واالمتناع عن ممارسة أي عنشاط قد
ً
كون متعارتا

 مع مصلحة الشركة.

: إجتماعات
ً
 :اللجنة عاشرا

 قبل بداية كل سنة مالية على أن يتم االتفا  بشكل نهائي خالل كل اجتماع على تاريخ االجتماع الالحق. ععتمد اللجنة الجدول الزمني الجتماعاتها 

 فق ر ععقد اللجنة اجتماعات دورية ال تقل عن أربعة اجتماعات في كل سنة مالية وتوجه الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بأسبوع على األقل وي

 الكتمال النصاب حضور أغلبية األعضاء. بها جدول األعمال ووثائقه، ويلزم

  إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من اعضائها أو املراجع الخارجي أو املراجع الداخلي أو 2في ) ما وردباإلتافة إلى 
ً
( أعاله، ععقد اللجنة اجتماعا

 األسباب املوجبة له. االجتماعمجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي، على أن يبين طلب 

 مع املراجع الخارجي للشركة، واملديرين التنفيذيين، ومجلس اإلدارة، واملراجع الداخلي، وذلك ملناقشة  بصفة دورية،تعين أن تجتمع اللجنة، ي

 املواتيع ذات العالقة باملهام واملسؤوليات املنوطة باللجنة، بما في ذلك التقارير املالية للشركة.

 بية أصوات أعضائها الحاترين وفي حالة عساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، وال يجوز االمتناع تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغل

 عن التصوي  أو اإلنابة فيه.

 نة جيجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين األسباب األساسية التي دعته إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع الل

اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات املتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في املحضر على البنود التي لم يحضر  قبل

 مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك.

 الحادي عشر. توثيق محاضر اللجنة:

 توثق محاتر اجتماعات اللجنة كما يلي:

  االجتماع أهم املناقشات ويقوم عند انتهاء مناقشة أي موتوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات.يدون أمين اللجنة خالل 

  يحرر أمين اللجنة لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مشروع محضر يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه وأسماء الحاترين والغائبين وملخص

 والقرارات التي توصل  إليها اللجنة ويعرض على رئيس اللجنة ملراجعته ثم ألعضاء اللجنة العتماده.املناقشات ونصوص التوصيات 

  لجميع األعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاريخ إرساله. املحضرمسودة يرسل 

  ع للرئيس مرفقا به املالحظات.املحضر في توء املالحظات التي ترد من األعضاء ويرف مسودةيعدل 

  لتوقيع افي توء ما يوجه به رئيس اللجنة يعد املحضر في شكله النهائي ويرسل لألعضاء ويوقع من أمين اللجنة ورئيسها ويطلب من االعضاء استكمال

 مع بيان ما لديهم من مالحظات إن وجدت.

 جتماع التالي.مال اإل األعضاء تدرج تمن جدول أع إذا وردت أي مالحظات أو تحفظات من 

 .تحفظ النسخة املوقعة من املحضر في ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق واملراسالت املتعلقة باملحضر 

  



 

 الثاني عشر: أحكام عامة:

 التحقق ى اللجنةوعل .بسرية غيرها أو املالية في التقارير تجاوز  أي بشأن مالحظاتهم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية وتع املراجعة لجنة على 

 .اسبةنم متابعة إجراءات وتبني التجاوز  أو الخطأ حجم مع يتناسبمستقل  تحقيق بإجراء اآللية هذه تطبيق من

 ت ايجوز للجنة املراجعة االستعانة بأشخاص أو جهات خارجية للمشورة أو عمل بعض الدراسات املرتبطة بعمل اللجنة، وتنطبق على هذه االتفاقي

 بين اللجنة والجهات الخارجية أحكام وأنظمة الشركة.التي تبرم 

 وملجلس اإلدارة الحق في إجراء أي ععديل على هذه الجمعيةاعتمادها من  ععتمد هذه الالئحة من الجمعية العامة للشركة وتصبح نافذة من تاريخ ،

 مصلحة الشركة ووفق ظروفها وأوتاعها. عستدعيهالالئحة من وق  آلخر بما 

  دارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من أحكام فيما ال يتعارض مع النظام.ملجلس اإل 

 ام النظام كتكون أحكام هذه الالئحة مكملة ملا ورد في النظام وال تكون بديله لها، وفي حالة أي ععارض بين ما ورد في أي فقره من هذه الالئحة وأح

 عسود أحكام النظام.
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