
 

 

 

 

 

 

 مرفقات البنود من الخامس إلى الثامن
 

 



 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 ( البيانات الشخصية للعضو المرشح:  1
 االسم الرباعي:  إبراهيم عبداألحد هاشم خان

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد:  هـ 10-6-1398
( المؤهالت العلمية للعضو المرشح:  2  

 اسم الجهة المانحة 
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 م المؤهل  التخصص 

ي لتطوير  
يطان  المعهد البر

 المواهب 
ية م 2020  إدارة قطاع الموارد البشر

ية  ي إدارة الموارد البشر
  -المستوى الخامس ف 

CIPD 1 

ي  -معهد لوريس  ية -إدارة أعمال م 2020 دنر اتيجية للمواهب  إدارة موارد بشر  2 اإلدارة اإلسبر

جمعية إدارة الموارد  
ية االمريكية   البشر

يةإدارة  م 2019  قطاع الموارد البشر
ية  ي إدارة الموارد البشر

ف أعىل معتمد ف    - محبر
SHRM 

3 

ي   4 ( 2الجزء )-مدقق داخىلي معتمد  التدقيق الداخىلي  م 2018 سبونش -سبر

ي 
 التدقيق الداخىلي  م 2018 ميسبر

أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق  
 ( 1الجزء )-الداخىلي  

5 

 6 القيادة الموقفية برنامج قيادي  م 2017 أرامكوا السعودية  

ات األداء للتنفيذيي    إدارة أعمال  م 2016 أنديرسون  7 مؤشر

 8 إدارة المشاريــــع  إدارة المشاريــــع  م 2016 معهد إدارة المشاريــــع 

 9 القيادة اإلبداعية برنامج قيادي  م 2014 الهيئة الملكية  

ية -إدارة أعمال م 2014 جامعة الملك عبد العزيز   10 ماجستب  تنفيذي إدارة موارد بشر
 11 6سيقما  إدارة الجودة  م 2014 أكاديمية كريستل العالمية 

 12 برنامج قيادي تنفيذي )لمدة سنة(  قيادي تنفيذي م 2013 كريستكوم العالمية

ية -إدارة أعمال م 2008 جامعة الملك عبد العزيز  ي العلوم اإلدارية  إدارة موارد بشر
 13 بكالوريوس ف 

ية، إدارة المشاريــــع، التدقيق الداخىلي وتخصصات عديدة أخرى.  ي القيادة، الموارد البشر
 14 العديد من الدورات التدريبية ف 

( الخبرات العملية للعضو المرشح:  3  
 الفترة  مجاالت الخبرة 

ي    25خالل  
المحىلي واإلقليمي ف  المستوى  المختلفة عىل  القيادية  المناصب  العديد من  ،تبوأت  العملية  ة  المسب   من 

ً
عاما

كة مرافق الكهرباء والمياه،   كة أرامكوا السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شر كات مرموقة منها )شر هيئات حكومية وشر
التصنيع كة  العالمية وشر كة كريستل  الموارد    شر ، مدير  ية  البشر الموارد  ي تقلدتها )رئيس قسم 

البر المناصب  العالمية(، من 
ية ية ، المدير العام للموارد البشر ية ، المدير اإلقليمي للموارد البشر ية ، مدير أعىل الموارد البشر بالنيابة ، قائد إدارة    -البشر

، ق ة  التغيب  والتحول المؤسسي ، قائد إدارة التواصل المؤسسي ة متمب   ائد إدارة التدقيق الداخىلي و قائد السالمة المهنية(. خبر
كة والمساندة، التمب   المؤسسي والتشغيل والصيانة. 

ي الخدمات المشبر
 ف 

اآلن - م 97  

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

 الشكل القانوني للشركة 
عضوية  
 اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

صفة العضو  
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط 
 الرئيسي

 م إسم الشركة 

 جمعية تعاونية مسجلة 
عضو 
 مؤسس 

ي الشخصية
 غب  تنفيذي بصفبر

تدريب  
 واستشارات 

الجمعية التعاونية  
 للتدريب بالمدينة المنورة  

1 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 غب  تنفيذي بصفبر

خدمة 
 أصحاب الهمم 

 2 جمعية األمل المنشود 

ي الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة 
 3 جمعية دار اإلسكان  إسكان غب  تنفيذي بصفبر

 



 

ة الذات�ة 1نموذج رقم (  ) للس�ي

 الشخص�ة للعضو المرشح الب�انات)أ

 االسم ال��ا�ي  Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE       خوق�ي  نعبد الرحمد. أحمد �اج 

 الجنس�ة سعودي لم�الداتار�ــــخ  November 14, 1968      الموافق       ه٢٢/٨/١٣٨٨

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا ع� المؤهل تار�ــــخ الحصول اسم الجهة المانحة
 ، ام��كاجامعة وال�ة كولورادو الحكوم�ة

Colorado State University, USA 2005  (4.0/4.0) دكتوراە هندسة ك�م�ائ�ة        PhD 1 

 ، ام��كاجامعة وال�ة كولورادو الحكوم�ة
Colorado State University, USA 

 MBA 2  (3.7/4.0)      ماجست�ي إدارة اعمال إدارة اعمال 2004

 جامعة تلسا، ام��كا
University of Tulsa, USA 

 MSC            (4.0/4.0) ماجست�ي  هندسة ك�م�ائ�ة 1998
3 

 BSC 4بكالور�وس  هندسة ك�م�ائ�ة 1989 جامعة الملك عبد الع��ز
 ، ام��كاوال�ة كولورادو الحكوم�ة جامعة

Colorado State University, USA 
 واالستثمار التم��ل 2005

Finance and 
Investment 

ي التم��ل الدو�ي  متقدمة دبلوماشهادة 
 �ف

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

5 

 ام��كا -حكومة وال�ة تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   مجدد و  معتمدمهندس مح�ت
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

ـــع االم���ي   معهد إدارة المشار�ـ
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now إدارة المشار�ــــع 
Project 

Management 

ــع معتمد  ف إدارة مشار�ــ  و مجدد ومسجلمح�ت
PMP: Project Management Professional  

7 

 ، ام��كاجامعة وال�ة كولورادو الحكوم�ة
Colorado State University, USA 

 إدارة المشار�ــــع 2003
Project 

Management 

ـــع المتقدمة  شهادة إدارة المشار�ـ
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، ام��كاجامعة وال�ة كولورادو الحكوم�ة
Colorado State University, USA 

 والتصنيعشهادة إدارة العمل�ات   2003
Process Management Certificate 

9 

ف  الهيئة  مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة ك�م�ائ�ة 2010 السعود�ة للمهندسني
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحك�م التجاري 
ي   البح��ن -دار القرار -التعاون الخل���

إدارة  ،هندسة ك�م�ائ�ة 2021
إدارة اعمال  ،مشار�ــــع

 تجاري ، تحك�م دو�ي 

 محكم معتمد
Certified Arbitrator 

11 

ف  ف ال��م�ائيني  المعهد األم���ي للمهندسني
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

ي الهندسة ال��م�ائ�ة  الهندسة ال��م�ائ�ة 2017
 األول ع���ا-درجة الزمالة �ف

First Arab awarded Degree of  “Fellow” 
12 

 ارامكو
Aramco 

Technical and 
managerial 

ي و اداري و إدارة 
تقيف

 مشار�ــــع
 مدرب أرامكو معتمد 

Certified Aramco Trainer 
13 

تدر�ب محل�ة و  مؤتمرات و مرا�ز  
 عالم�ة 

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

ي مجاالت تقن�ة و  ١٥٠ا��� من 
دورة و مؤتمر �ف

ــع   علم�ة و إدار�ة و استشار�ة و إدارة مشار�ــ
150 + courses and conferences  

14 

ات) ج  العمل�ة للعضو المرشح الخ��

ة ة مجاالت الخ��  الف�ت

كة �سيج التجار�ة العالم�ة: نائب رئ�س مجلس اإلدارة و رئ�س اللجنة التنف�ذ�ة  �ش
لمدة  ٢٠٢١يوليو  ١٦

غ�ي ثالث سنوات( 
 موظف)



 

 : مشار�ــــع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقن�ة كاوست : امكو السعود�ةآر
 
مسؤول عن تصم�م و ا�شاء  كل مرا�ز  بليون ر�ال ٨٠ثول -لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقن�ة كاوست عضو مؤسس •

 األبحاث المتقدمة و الذكاء الصنا�ي و تقن�ات النانو و عمل�ات التصنيع المتقدمة
وع  تط��ر ثول مدارس، مساجد، ع�ادات متقدمة، خدمات، أنظمة ح��ق و ري و �ف و  •  بليون ١تحكم  مسؤوول م�ش
ي للجامعه األول من نوعه بالممل�ة  •

وع الح� األميف  بليون ١مسؤول م�ش
ي بثول مسؤول  •

وع إسكان الحرس الوطيف  بليون ٢م�ش
وع مركز أرامكو امسؤول  • ي جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقن�ة لم�ش

 مليون ٥٠٠متقدم لألبحاث و التط��ر �ف
ي و السالمة و المعلوماتإدارة التحكم و اغالق المشار�ــــع و  •  التحكم البييي

• 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. 

١/١/٢٠٠٩-
١/١١/٢٠٢٠ 

وع مصفاة �ا�ف عضو مؤسس إدارة تط��ر االعمال الجد�دة:  ف  ٤٠م�ش ف ام��كيتني كتني ف مع �ش  بليون هيوسنت
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

١/٧/٢٠٠٦- 
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

، التك��ر، إدارة تخط�ط المرافق، األبحاث و التط��ر، الدراسات العل�ا، مستشار اإلدارة العل�ا :مختلف إدارات أرامكو ي
 المصا�ف

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

٢٠/١٠/١٩٩٠- 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 

ولوب: علوم  الس�ارات شهادات المطابقة، ز�وت التشح�م ب�ت
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٠-٢٠- ١/٥/١٩٩٠-
١٩٩٠ 

وك�م�ا ف ال��م�ائرئ�س قطاع الوقود و البي�ت ف ئ�ات بالمعهد األم���ي للمهندسني ي تار�ــــخ المعهد من    ني
سنة من  ١١٠كأول شخص �ف

 االم��ك�ة خارج الوال�ات 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 -١/٩/٢٠٢٠

ف ال��م�اعضو مجلس الزمالء بالمعهد األم���ي  ي تار�ــــخ المعهد من ئللمهندسني
ف كأول شخص �ف  م��كاسنة من خارج ا ١١٠ني

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

 االن -١/٨/٢٠١٨

ف إدار�ة مناصب  ي منطقة الخليجئال��م�امتعددة بالمعهد األم���ي للمهندسني
ف ، ممثل المعهد �ف  ني

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 / ١/٧

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

  الع��ز عضو مجلس كل�ة الهندسة بجامعه الملك عبد 
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  االن -١/٧/٢٠١٨ 

 عضو مجلس قسم  الهندسة ال��م�ائ�ة  بجامعه الملك عبد الع��ز بجدة و رابغ
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

١/٧/٢٠١٦- 
١/٧/٢٠١٨ 

كة مساهمة أخرى   يفالعض��ة الحال�ة ) د ي  أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غ�ي مدرجة(مجالس إدارة �ش
كة أخرى أي كان  شكلها القانوىف   أو أي �ش

ي 
 الشكل القانوىف

كة  لل�ش
 عض��ة

 اللجان 

 طب�عة العض��ة
  –(بصفته الشخص�ة 

 ممثل الشخص�ة اعتبار�ة)

 العض��ةصفة 
 غ�ي تنف�ذي –(تنف�ذي 

 مستقل) – 
كة لنشاط الرئ��ي    اسم ال�ش

نائب رئ�س مجلس اإلدارة و  مساهمة مدرجة
السلع  مستقل شخ�ي  رئ�س اللجنة التنف�ذ�ة

 االستهال��ة
كة �سيج التجار�ة العالم�ة   ١٦من �ش

 1 لمدة ثالث سنوات ٢٠٢١ يوليو 

 
 اسم المرشح: د احمد �اج عبد الرحمن خوق�ي                      التوقيع: 
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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     

     
     
     

 

اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

      

الفرتة

 

جماالت اخلربة

 

  
  
  
 
 

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

 

 

   

  

     

 

 
       
       

احمد عبداللطیف احمد البراك

25/3/1980سعودي

جامعة الملك فھد للبترول والمعادنھندسة النظمبكالوریوس 

رئیس مجلس إدارة شركة تصنیع مواد التعبئة  والتغلیف فیبكو(شركة مساھمة عامة)منذ ینایر 2019 حتى األن

رئیس مجلس إدارة شركة أیس كریم دانة (شركة محدودة)منذ ینایر2016 حتى األن

المدیر العام لشركة بناء للخدمات الھندسیة منذ ینایر 2019 حتى األن

منذ ینایر 2016 إلي دیسمبر 2018

منذ مایو 2007 إلي ینایر 2009

العضو المنتدب لشركة تصنیع مواد التعبئة والتغلیف فیبكو (شركة مساھمة عامة)

مدیر العملیات لشركة  بناء للخرسانة الجاھزة

 شركة تصنیع مواد التعبئة  والتغلیف 
فیبكو(شركة مساھمة عامة)

شركة مساھمة عامةبصفتھ الشخصیةغیر تنفیذيالمواد األساسیة اللجنة التنفیذیة
ت لجنة الترشیحات والمكافئا

لجنة الحوكمة 

لمعادن2021إدارة األعمال التنفیذیةماجستیر جامعة الملك فھد للبترول وا 

2003

ت والمكافئا ت2 لجنة الترشیحا
لجنة االستثمار

ت الشركة المتحدة الدولیة للموصال
(بدجت السعودیة)

مساھمة عامةبصفتھ الشخصیةمستقلالصناعات شركة  

3-
السلع شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

االستھالكیة
الكمالیة

مساھمة عامةبصفتھ الشخصیةمستقل شركة  
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السیرة الذاتیة )1(نموذج رقم   

 
 

 المرشح للعضو الشخصیة البیانات )أ
االسم  انجمیل حمدل الطبنت ء سماأ

 ال��ا�ي 

 تار�ــــخ 16-09-1985
 الم�الد

 یةدسعو
 الجنس�ة

 المرشح للعضو العلمیة المؤھالت )ب

 م هللمؤ ا التخصص ؤهلمال حصول ع�لتار�ــــخ ا اسم الجهة المانحة

 1 ماجستیر لالعماإدارة أ 2011 نألمیر سلطااجامعة 

 2 سیوربكالو لالعماإدارة أ 2007 دلملك سعواجامعة 

Harvard University 2013 3 نامجرب وضلتفان اف 

University of Virginia 2019 4 نامجرب قميرلول التحا 

INSEAD 2020 5 نامجرب ديلقیال اصوالتا 
 المرشح للعضو العملیة الخبرات )ج

ة ةالف مجاالت الخ�ب  �ت
 2021-2016 )تیارلمشتت، إدارة اماولمعلاتقنیة ، یةرلبشوارد الم، ایعرلمشاإدارة ا( دةلمسانت امادللخذي تنفیس ئیر :سناران یط

 2016-2011 تلمبیعات اعملیاط ویطتخ، یعرلمشاإدارة ا (HP):رد باكات لیھو
 2011-2007 لتیجي لألعماراالستط ایطلتخا :ورقلدار ا كةرش

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

ي 
الشكل القانوين

 كةلل�ش 
 

 عض��ة اللجان

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

 شخص�ة اعتبار�ة)

 صفة العض��ة
(تنف�ذي، غ�ي 

 تنف�ذي، مستقل)

 
 النشاط الرئ�س

 
كة  اسم ال�ش

 
 م

 1 رةللتجاورق لدار اكة رش عایةدلواد امو ورقلا ذيتنفیر غی عن شخصیة اعتباریةل ممث - دودةلیة محؤومس
 شركة مساھمة

 مدرجة
المكافآت لجنة 

 والترشیحات
تصنیع وإنتاج  مستقل بصفھ شخصیة 

المنظفات واألسمدة 
 الكیماویة والبالستیك

 

لشركة الوطنیة لصناعة ا
 األسمدة الكیماویة

2 
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) السیرة الذاتیة1نموذج رقم (  

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح

األسم 
 الرباعي

 سعد بن صالح بن علي األزوري

 ھـ01/07/1380 تاریخ المیالد سعودي الجنسیة

 العلمیة للعضو المرشحب ) المؤھالت 

 اسم الجھة المانحة على المؤھلتاریخ الحصول  التخصص المؤھل م

 جامعة ھال المملكة المتحدة  2001 إدارة أعمال  ماجستیر 1

2     

 ج ) الخبرات العملیة للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 الكابالت وصناعة والطباعة والعملیات الصناعي المجال في سنة  34خبرة 

  

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

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

طبیعة العضویة 
(بصفتھ 

ممثل لشخصیة،ا
عن شخصیة 

 اعتباریة)

الشكل القانوني  عضویة اللجان
 للشركة

اإلستثمار  متطورة 1
 مساھمة عامة - بصفة شخصیة عضو مستقل والتمویل

ممثل عن شخصیة  عضو غیر تنفیذي صیانة الطائرات شركة السالم للطائرات 2
 مسؤولیة محدودة - اعتیاریة

شركة المشاریع الصناعیة  3
 مساھمة مقفلة - بصفة شخصیة عضو مستقل استثمار المتقدمة

 مساھمة مقفلة  - بصفة شخصیة  عضو مستقل صناعي شركة العبیكان للزجاج  4

 



السیرة الذاتیة) 1نموذج رقم (  

 أ ) البیانات الشخصیة للعضو المرشح

األسم 
 الرباعي

 سعد بن عماش بن سعد الشمري

 ھـ01/07/1394 تاریخ المیالد سعودي الجنسیة

 العلمیة للعضو المرشحب ) المؤھالت 

 اسم الجھة المانحة المؤھل تاریخ الحصول على التخصص المؤھل م

 جامعة الملك سعود م1998 ھندسة كیمیائیة بكالوریس 1

طرق التحكم  ماجستیر 2
 المتقدم بالعملیات

 جامعة الملك سعود م2004

3     

4     

5     

 ج ) الخبرات العملیة للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 سابكمھندس تطویر عملیات لدى شركة  1998-2010

 مدیر عام التخطیط االستراتیجي لدى شركة التصنیع الوطنیة 2010-2012

 استثمار وتطویر أعمال في عدد من الشركات المدرجة والخاصة 2012-2022

  

  

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

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

طبیعة العضویة 
(بصفتھ 

ممثل لشخصیة،ا
عن شخصیة 

 اعتباریة)

الشكل القانوني  عضویة اللجان
 للشركة

 مدرجة لجنة االستثمار بصفتھ الشخصیة مستقل قطاع صحي ایان لالستثمار 1

الشرق األوسط للكابالت  2
 المتخصصة (مسك)

 مدرجة لجنة المراجعة بصفتھ الشخصیة مستقل قطاع صناعي

 مدرجة لجنة االستثمار بصفتھ الشخصیة مستقل قطاع االسمنت اسمنت الجوف 3

قطاع التمویل  المتطورة 4
 واالستثمار

 مدرجة لجنة الترشیحات بصفتھ الشخصیة مستقل

 



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
  سل�مان بن محمد بن سل�مان النملة  الر�اعي االسم

 هـ15/02/1382 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
ریوس ھندسة وبكال 1  أمریكا -جامعة جنوب كلورادو  م 1984 ھندسة مدنیة  

 جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  م2004 إدارة أعمال  ماجستیر إدارة أعمال  2

3     

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 الخبرةمجاالت  الفترة
سنة  20  في مجال صناعة الكابالت  
سنة  20  في المجال الصناعي  

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان  الحال�ةالعضو�ة  )د
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 اسم الشر�ة م
النشاط 
 الرئ�س

صفة العضو�ة 
 (تنفیذي، غیر

 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل شخص�ة 

 اعت�ار�ة)

عضو�ة 
 اللجان

الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

الشرق األوسط  شركة 1
 للكابالت المتخصصة

صناعة 
لجنة  بصفة شخصیة  غیر تنفیذي الكابالت 

 المراجعة 
مساھمة 
 مدرجة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )
 

 أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم 

 الرباعي
 عبدهللا بن يحي بن جبران الفيفي

ـــة ـــ  هـ 1/12/1412 تاريخ امليالد سعودي الجـنسـيـ

 املرشح للعضو  املؤهالت العلمية ب( 

 اسم الجهة املانحة ى املؤهلتاريخ الحصول عل التخصص املؤهل م

 KFUPM للبترول واملعادن جامعة امللك فهد 02/05/2019 إدارة األعمال ماجستير 1

 KFUPM جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 28/05/2015 هندسة كهربائية بكالوريوس 2

 PMI املعهد األمريكي إلدارة املشاريع  PMP 2020محترف إدارة مشاريع  شهادة مهنية 3

 AEEجمعية مهندس ي الطاقة  CEM 2019معتمد مدير طاقة  شهادة مهنية 4

 شهادة مهنية 5
 املستوى الثاني من شهادة محلل مالي معتمداجتياز 

 Passed CFA Level 2 
 CFAمعهد املحللين املاليين  2019

 IFMAالجمعية العاملية إلدارة املنشآت  FMP 2018 منشآتمحترف إدارة  دة مهنيةشها 6

  املرشح و للعض الخبرات العمليةج( 

 مجاالت الخبرة الفترة

2015-2021 

مدرجة ، ، وهي شركة سعودية مساهمة  (أرامكو السعوديةالزيت العربية السعودية )شركة إدارة التحول للمنشآت في  مشرف

ملواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها في مزاولة جميع أوجه االنشطة التي تتعلق بمجاالت الطاقة ، بما في ذلك صناعة ا ومتخصصة

 طة بها واملكملة لها أو أي نشاط آخر داخل اململكة أو خارجهامن الصناعات املرتب

 اآلن – 2021

 ( إحدى الشركات التابعة لصندوق االستثمارات العامةKAFD-DMC)مركز امللك عبدهللا املالي ة إدارة وتطوير شركمدير إدارة في 

(PIF)  مدينة الرياضفي أحد أهم معالم متخصصة في مجال تطوير وتشغيل العقارات شركة سعودية مساهمة مقفلة و  هي، و 

 .2030 اململكة ضمن رؤية  لوجهة الرئيسية لألعمالوا

  

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

      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

1 -      

2       

3       

4       

  
 



 ةيتاذلا ة01سلا )1( مقر جذومن

 BCرملا وضعلل ةيص;:لا تانايبلا

 RNاQرلا مسالا LMNوعلا دمحم زIزعلا دبع ديمFGا دبع

 ةيس\]Fا يدوعس داليملا خIرات 1/7/1383

 BCرملا وضعلل ةيملعلا تالLؤملا

 م لLؤملا صصختلا لLؤملا Mbع لوصFGا خIرات ةحانملا ة^]Fا مسا

 لوk1بلل د^ف كلملا ةعماج

 نداعملاو
 1 مولع سوIرولاsب )قIوسp( ةيعانص ةرادا 1987

 BCرملا وضعلل ةيلمعلا تاF;u1ا

 ةk1فلا ةF;u1ا تالاجم

 2016-2021 )اk1سكا( تاينوk1كلإلل ةدحتملا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع

 2016 -2015 )اk1سكا( تاينوk1كلإلل ةدحتملا ةكرشلا يذيفنتلا س�ئرلا

 2015 -2000 نداعملل نازوفلا ةكرش يذيفنتلا س�ئرلا

 �N( 1995- 2000جارلا FCاص ةكرشل RNانصلا عاطقلا( ةيعانصلا �Nجارلا ةعومجم ماعلا ريدملا

 1995 -1991 ي�واعتلا ن0ماتلل ةيمالسالا �Nجارلا ةكرش ماعلا ريدملا

 �N 1990-1991جارلا فرصمل طيسقتلاو ةحبارملل تاعيبملا ريدم

 1990 -1987 )ن0مأتلل ةينواعتلا( ي�واعتلا ن0مأتلل ةينطولا ةكرشلا قIوس�لا ريدم دعاسم

ايأ ىرخأ ةكرش يأ وأ  )ةجردم 01غ وأ ةجردم ( ىرخأ ةمLاسم تا�رش تارادإ سلاجم �N ةيلاFGا ةIوضعلا
ً

 ا��م ةقث�نملا نا]�لا وأ ي�وناقلا ا^لsش نا� 

 لsشلا

 ةكرشلل ي�وناقلا
 نا]�لا ةIوضع

 ةIوضعلا ةعيبط

 ھتفصب(

 لثمم ،ةيص;:لا

 نع

B;رابتعا ةيصIة( 

 ةIوضعلا ةفص

 01غ ،يذيفنت(

 )لقتسم ،يذيفنت

 م ةكرشلا مسا س�ئرلا طاش\لا

 سلجم وضع ةماع ةمLاسم

 س�ئر + ةرادإ

F[ةعجارملا ةن 

B;ةيساسا تاعانص لقتسم ةيص  1 ةيديدFGا تاعانصلل ةماميلا ةكرش 



 سلجم وضع ةضباق

 ةرادإ
B;ةي01خ لقتسم ةيص  2 ةضباقلا داوجأ ةكرش 

 سلجم وضع  م .م.ذ ةمLاسم

 ةرادإ
B;ةيئاش�ا داوم ةراجت يذيفنت 01غ ةيص  3 ةيلودلا نايك ةكرش 

 سلجم وضع م .م .ذ ةمLاسم

 ءانمأ
B;ةي01خ يذيفنت 01غ ةيص  

 ةيF;01ا LMNوعلا زIزعلادبع ةسسؤم

 عمت]¦ا ةيمنتل
4 
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 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی . ا

 عبد المحسن بن عبد العزیز بن عبد هللا آل الشیخ االسم الرباعي

 الجنسیة
 19/12/1960  تاریخ المیالد سعودي

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح. 2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 جامعة الملك سعود الریاض هـ 1403 إقتصاد جامعي 1

 جامعة بتسبرق أمریكا م1985 تقییم المشاریع دبلوم عالي 2
 جامعة بتسبرق أمریكا م1985 التخطیط وتقییم المشاریع برنامج 3

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 سنه 26سابك ال��اض شركة  1983-2010

كة ينبت  -ملل ما�ي -إقتصادي    وع �ش كة ينبت –مدير م�ش  سكرت�ي مجلس إدارة �ش
 مدير مب�عات  –مدي منتج  –مدير التس��ق  -

 الریاض -مدیر شركة الدنیا الخضراء لإلستثمار    2011-2016
 الریاض -مدیر مكتب تطویر لإلستشارات   2016-2020
 المختصره  للھندسھ والمقاوالت أي دي دزاینررئیس مجلس إدارة شركة الحلول  2018-2019
 رئیس مجلس إدارة شركة عین البالد لإلستثمار والتطویر العقاري  2020-2021

  
  

او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة ( العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى . 4
 : 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

أإلستثمار  شركة عین البالد 1
والتطویر 

 العقاري

رئیس مجلس 
 اإلداره

 التطویر شریك
 

شركة ذاة 
مسؤلیة 
 محدودة

2       

3       



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
   قاضيبن علي عمار بن عبدالرح�م  الر�اعي االسم

 هـ28/10/1385 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 جامعة الملك سعود  ھـ20/11/1408  عمارة  بكالوریوس 1

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 مجاالت الخبرة الفترة

ادارة الھندسیة واألشغال  –القوات الجویة  –وزارة الدفاع والطیران   1423 - 1409  
مستمر – 1423  مكتب عمار عبدالرحیم قاضي لالستشارات الھندسیة  
مستمر – 1431  شركة ھوزن العربیة  

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان  الحال�ةالعضو�ة  )د
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 اسم الشر�ة م
النشاط 
 الرئ�س

صفة العضو�ة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل شخص�ة 

 اعت�ار�ة)

عضو�ة 
 اللجان

الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

الشرق األوسط  شركة 1
 للكابالت المتخصصة

صناعة 
 الكابالت 

-عضو منتدب 
مساھمة  - بصفة شخصیة  تنفیذي

 مدرجة
 ذ.م.م - شریك ومدیر  تنفیذي طاقة شمسیة شركة ھوزن العربیة  2

عضو مجلس  دواجن شركة القاضي للدواجن  3
 ذ.م.م - شریك / والده ادارة

عضو مجلس  دواجن شركة الجزیرة للدواجن 4
 ذ.م.م - شریك/ والده ادارة

  

 

 

 

 

 



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
 د عبدهللا صغیر محمد الحسیني الر�اعي االسم

 م21/6/1966 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 جامعة �نت م2005 محاس�ة مال�ة ومراجعه د�توراة  1
 جامعة الملك سعود م1997 العلوم في المحاس�ة ماجستیر  2
 جامعة الملك عبدالعز�ز م1990 المحاس�ة �كالور�وس  3

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 مجاالت الخبرة الفترة

 عمید في جامعة األمیر سلطان األهل�ة �الر�اض –استاذ المحاس�ة والمراجعه  اآلن –م 2010
 ادارة موارد �شر�ة –ادارة مال�ة  م 2010-م 2005
 ز�اة وضرائب –استشارات مال�ة وادار�ة  م 2005 –م 2000
 س�ة ومراجعة حسا�ات امح م 2000 –م 1990
في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان شكلها  الحال�ةالعضو�ة  )د

 القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
 م

 النشاط الرئ�س اسم الشر�ة
صفة العضو�ة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل شخص�ة 

 اعت�ار�ة)

عضو�ة 
 اللجان

الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

ال�انز السعودي  1
الفرنسي للتامین 

 التعاوني

المراجعة/  شخص�ة مستقل التأمین
 الترش�حات

مساهمة 
 مدرجة

الخل�ج للتدر�ب  2
 والتعل�م

المراجعه /  شخص�ة  مستقل التدر�ب والتعل�م
 الحو�مة

مساهمه 
 مدرجه

ال�ا�طین للطاقة  3
 واالتصاالت

الطاقة 
 واالتصاالت

المراجعه/  شخص�ه مستقل
 الترش�حات

مساهمه 
 مدرجه

دو�تشه الخل�ج  4
 للتمو�ل

المراجعه/  شخص�ه مستقل تمو�ل عقاري 
 الترش�حات

 مساهمه 
 غیر مدرجه



 
شر�ة نت ور�رس  5

السعود�ه 
 للخدمات

 مساهمه  الترش�حات شخص�ه مستقل قوى عامله 
 غیر مدرجه

 



ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ  

 االسم  

   الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

معهد المستشارين   
ن بكندا   3   شهادة  التحليل المال    2007  الماليير

          4 

          5 

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية   يات وعالقات العمالء والتأمير 2021 -  2019 األمور المالية والتموين والمشير  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق المالية السعودية )تداول(   ام وتقييم المخاطر لدى شر ن 2008  - 2006  األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية) د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   و اللجان المنبثقة منها: االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 اللجان عضوية    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة   النشاط الرئيس     م    اسم الشر

اع  صن  مستقل    شخص    المراجعة  مساهمة  1    كيمانول 

مسؤولية   ذات 
 محدودة 
  

 
 2   التخصص  القابضة   تجاري    مستقل  شخص   التنفيذية 

مساهمة  
  شخص    المراجعة  مغلقة

 
 مستقل 

    
  
نوبكو  لوجستر   3 

  

  



 

 

   ( 1نموذج )  

  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 عزيز محمد مبارك القحطاني  االسم الرباعي 

   1970 – 02 – 26 تاريخ الميالد  سعودي الجنسية 

 شخصية  طبيعة العضوية  عضو مستقل  صفة العضوية 

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2

 الجهة المانحة  تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل  

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  2000 المحاسبة  اجستير لم ا شهادة 1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    1994 المحاسبة  شهادة البكالوريوس  2

 

  الخبرات العملية للعضو المرشح الخبرات العملية للعضو المرشح . . 33

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 إستشارات مالية ومحاسبية  اآلن  -    2021

 قابضة الركة تكامل إداري في شمستشار مالي و 2021 -    2020

 ) تقنية ( ي تثمار التقنساإلعودية للتنمية والشركة السفي للمراجعة الداخلية تنفيذي لا يس رئ ال 2019 – 2017

 والتعدين نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات   2017 – 2015

 المدير المالي في شركة مثلث األعمال  2015 – 2011

 دية لألبحاث والتسويق ة المجموعة السعوفي شركاخلية ي للمراجعة الدالتنفيذالمدير  2010 – 2007

 المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية  2007 – 2004

 شركة اإلتصاالت السعودية مدير مراجعة داخلية في  2004 – 2001

 ية مراجع داخلي في شركة أرامكو السعود 2000 – 1994

 

  ::  منهامنها  ياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةأي شركة أخرى أأي شركة أخرى أجة أو غير مدرجة( أو جة أو غير مدرجة( أو مساهمة أخرى )مدرمساهمة أخرى )مدرشركات شركات دارات دارات الية في مجال إ الية في مجال إ وية الح وية الح . العض . العض 44

 م

 النشاط الرئيس  اسم الشركة 

 صفة العضوية 

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية  

 ة( اعتباري

الشكل القانوني   اللجان عضوية 

 شركة لل

 االستثمار الصناعي   شركة اللجين 1
عضو مجلس  

 إدارة مستقل 
 مساهمة مدرجة  رئيس لجنة المراجعة  شخصية 

 الرعاية الصحية  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار  2
عضو مجلس  

 إدارة مستقل 
 مدرجة  مساهمة رئيس لجنة المراجعة  شخصية 

3 
 شخصية  ال ينطبق    الكابالت  صناعة  (مسك)  للكابالت  األوسط  ق الشرشركة 

  مراجعة عضو لجنة 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 مساهمة مدرجة 

4 
 ة شخصي ال ينطبق  ي العقارتطوير  ال ية السعودية الشركة العقار

  مراجعة عضو لجنة 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 مساهمة مدرجة 



 

 

   ( 1نموذج )  
  الذاتية الذاتية السيرة السيرة   نموذجنموذج

  

 

 الرئيس النشاط  اسم الشركة  م
 صفة العضوية 

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية  

 ة( اعتباري

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 شركة لل

 شخصية  ال ينطبق  إنتاج األغذية  جازان للطاقة والتنمية شركة  5
  مراجعة عضو لجنة 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 مساهمة مدرجة 

 شخصية  ال ينطبق  الرعاية الصحية  ة واساة للخدمات الطبيركة الم ش 6
  مراجعة عضو لجنة 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 مساهمة مدرجة 

 شخصية  ال ينطبق  تجزئة األغذية  شركة ثمار التنمية القابضة  7
  مراجعةلجنة  رئيس 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 مساهمة مدرجة 

 شخصية  ينطبق  ال ية رالصناديق اإلستثما شركة الملز المالية  8
  مراجعة عضو لجنة 

من خارج   مستقل

 المجلس 

 قفلة مساهمة م
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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 املاحنةتاريخ احلصول عل  املؤهلالتخصصاملؤهلم

1

2

3

4

5

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

جماالت اخلربةالفرتة

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 

ثثل عن شخصية 

(اعتبارية

عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

للشركة

1

2

3

4

غیث بن راجي بن محمدكامل فایز

السعودیة

2013
2001

جامعة مانشستر

جامعة الملك عبدالعزیز

یولیو 2021 - حتى االن
أكتوبر 2019-یونیو 2021

سبتمبر 2001 - سبتمبر 2019

,المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة, شركة مشاریع الترفیة, احدى شركات صندوق االسثمارات

المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة, شركة السعودیة للخدمات االرضیة

مدیر مراجعة داخلیة, ارامكو السعودیة

ال یوجد عضویة حالیة

1397-11-7

ماجستیر  ادارة اعمال
بكالوریوس  ادارة اعمال

غیث راجي فایز



 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي فيصل محمد هالل الحربي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد م1983أكتوبر  26

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص على المؤهلتاريخ الحصول  اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس تسويق هـ1434//23/07 زجامعة الملك عبد العزي

 2 ماجستير إدارة أعمال هـ21/05/1438 جامعة دار العلوم

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

( فيبكو) والتغليفبشركة تصنيع مواد التعبئة  المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب  حتى اآلن 2019من يناير  

 حتى اآلن 2017منذ مارس  للصناعة فبك بشركة المديرين مجلس رئيس

السعودية فايا شركة عام مدير  
اآلن/ حتى 2008من   

للتجارة العالمية سافانا شركة عام مدير اآلن/ حتى 2008من    

( وفيبك) تصنيع مواد التعبئة والتغليفبشركة  رئيس اللجنة التنفيذيةو اإلدارة مجلس رئيس   2018حتى ديسمبر  2016من يناير  

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

العضوية طبيعة 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة 
 مساهمة عامة 

 اللجنة التنفيذية -
 المواد األساسية تنفيذي صفته الشخصيةب لجنة االستثمار -

شركة تصنيع مواد 

 التعبئة والتغليف

 (فيبكو)
1 

شركة 
 مساهمة عامة 

لجنة  -
الترشيحات 
 والمكافآت

 حوكمةلجنة ال -

 المواد األساسية غير تنفيذي صفته الشخصيةب
الشركة العربية 

 لألنابيب )أنابيب(
2 

شركة 
 مستقل بصفته الشخصية - مساهمة عامة 

السلع 
االستهالكية 

 الكمالية

شركة المشروعات 

 السياحية )شمس(
3 
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ة الذاتيه 1نموذج رقم )   ( السير
 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح    1.
 األسم رابعي      

 اجلنسية   اتريخ امليالد 
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح    2.

اتريخ   أسم اجلهة املاحنة 
احلصول  
 على املؤهل 

 م املؤهل التخصص 

    1 
 اخلربات العملية للعضو املرشح   3.

 الفرتة  جماالت اخلربة 
  

  

  

 

  

  

  

 منها :املنبثقة  العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة او غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان كيام شكلها القانوين أو اللجان    4.

الشكل  
 القانوين للشركة 

 
 ضوية اللجان ع

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية ، ممثل 

 ( عن شخصية أعتباريه

 صفة العضوية 
)تنفيذي،غري  

 تنفيذي ، مستقل( 

 
 النشاط الرئيس 

 
 أسم الشركة 

 
 م

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 

 

مبارك عيد عطيه العنزي

جامعة الملك سعودهـ1432/3/19ادارة أعمالماجستير

هـ1387/11/4سعودي

شريك ومراجع قانوني في شركة السالم محاسبون قانونيونحتى االن2021/12/1
2018/10/31حتى1998/10/1

1998/10/1حتى1998/2/1

1993/8/111998/2/1 حتى

مصرفي تمويل شركات ورئيس فريق إئتمان
محاسب مبيعات في شركة نادك

محلل إئتمان ومسئول االعتمادات والضمانات والتحصيل
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 ( السيرة الذاتية1)رقم نموذج 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر  االسم الرباعي

 ١\ ٧\ ١٣٧٩ه  تاريخ الميالد سعودي  الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص المؤهل  م

 عال  دبلوم  1
التسويق للدول 

م١٩٨٥ الصناعية  
اثكاليد  جامعه ستر

 اسكتلندا

م١٩٨٢ اداره التسويق علوم  س بكالوريو  2 اكيوز امريكا    جامعه ستر

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة  الفترة

م حتى االن ٢٠١٨  التعاوني  شركه االتحاد للتامين  –عضو مجلس اداره مستقل   

حتى االن   ٢٠١٦  مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات  –الرئيس التنفيذي   

م ٢٠١٥  –م  ٢٠١٠  السعودي  الصناعية  التنميةصندوق    – وتسويقاداره   

م  ٢٠١٠ –م ١٩٨٤ اف    السعودي  الصناعية التنميةصندوق  – واستشارات اشر

  

  

  

  

 مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهاالعضوية الحالية في 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م
تنفيذي، غير  العضوية )صفة 

 تنفيذي،مستقل (

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل عن   الشخصية،

 اعتبارية( شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة

 مستقل  التامير   االتحاد للتامير   1
الشخصيةبصفته    

المراجعة و  
شيحات و   التر
كه مساهمه   المكافآت   شر

2  
          



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
 محمد بن عبدالعز�ز بن محمد النملة  الر�اعي االسم

 م20/11/1979 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 أمریكا  –جامعة نیو ھیفین  م2003 ھندسة میكانیكیة  بكالوریوس علوم  1

شھادة في االدارة المالیة وإدارة  2
  م2010-2003 إدارة المشاریع 

3     
 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج

 مجاالت الخبرة الفترة
 مھندس صیانة لدى شركة أرامكو  )  2005) إلى (2003( 
 مھندس مشروع لدى شركة أرامكو  ) 2007) إلى ( 2005(
 مدیر إدارة التطویر لشركة مجموعة امنست )  2010) إلى (2007(
 المدیر التنفیذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة امنست ) حتى تاریخھ 2011(

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان شكلها  الحال�ةالعضو�ة  )د
 القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 م
 اسم الشر�ة

النشاط 
 الرئ�س

صفة العضو�ة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل شخص�ة 

 اعت�ار�ة)

عضو�ة 
 اللجان

الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

شركة مجموعة عبدالعزیز  1
 مساھمة مقفلة اللجنة التنفیذیة بصفتھ الشخصیة تنفیذي صناعة / تجارة النملة القابضة 

شركة مجموعة العزل  2
 مساھمة مقفلة - بصفتھ الشخصیة غیر تنفیذي صناعة الخلیجیة 

شركة االمارات لعزل  3
تنفیذيغیر  صناعة االنابیب المحدودة   مساھمة مقفلة - بصفتھ الشخصیة 

 مساھمة عامة - بصفتھ الشخصیة غیر تنفیذي صناعة شركة توزیع الغاز الطبیعي 4
 



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
    محمد علي سعید العجمي الر�اعي االسم

 01/07/1388 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب
 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 جامعة االمام عبدالرحمن الفیصل 1412 ریاضیات بكالوریوس 1

 جامعة دار العلوم  على وشك التخرج قانون خاص ماجستیر 2

3     

4     

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 مجاالت الخبرة الفترة

1413 – 1437 ذوي اإلعاقة وادارة التقویم وإدارة مجمعات المدارسخبرات في التعلیم وتعلیم    
حتى اآلن  – 1437  اإلدارة التنفیذیة  

  
  
  
  

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان  الحال�ةالعضو�ة  )د
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 اسم الشر�ة م
النشاط 
 الرئ�س

صفة العضو�ة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل 
 شخص�ة اعت�ار�ة)

 عضو�ة اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

1 -      
 



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
   موسى بن عبدهللا بن برد الرو�لي  الر�اعي االسم

 م01/07/1975 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب
 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 جامعة الملك سعود 1997 تربیة بكالوریوس 1

 جامعة الملك سعود 2013 إدارة دورة متقدمة في اإلدارة  2

 ملتقى الخبرات للتدریب واالستشارات 2020 مالیة تحلیل وقراءة القوائم المالیة 3

4 CME-1 االكادیمیة المالیة 2020 مالیة 

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 مجاالت الخبرة الفترة

02/07/2019- 01/07/2022 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) لعضو مجلس إدارة    
 رئیس لجنة المكافآت والترشیحات 

22/05/2021 – 21/05/2024  عضو مجلس إدارة للشركة العربیة لالنابیب  
عضو اللجنة التنفیذیة  –رئیس لجنة المكافآت والترشیحات   

2005- 2009  مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القمة الثالثیة العقاریة  
2018-2020  الشریك المؤسس والعضو المنتدب لشركة بیت القینة لالستثمار  
حتى تاریخھ - 2021 لقابضةالشریك المؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة المحیط األزرق ا   
حتى تاریخھ  -2020  الشریك المؤسس ورئیس مجلس اإلدارة التنفیذي لشركة حصص المالیة  

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان  الحال�ةالعضو�ة  )د
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 اسم الشر�ة م
النشاط 
 الرئ�س

العضو�ة صفة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل 
 شخص�ة اعت�ار�ة)

 عضو�ة اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشر�ة

الشرق األوسط للكابالت  شركة 1
 المتخصصة

صناعة 
 رئیس لجنة الترشیحات بصفة شخصیة  مستقل الكابالت 

 والمكافآت 
مساھمة 
 مدرجة

المواد  لالنابیب الشركة العربیة 2
 بصفتھ الشخصیة مسقل األساسیة

نة التنفیذیة عضو اللج
ورئیس لجنة 

 الترشیحات والمكافآت 

مساھمة 
 مدرجة 

 قابضة شركة المحیط األزرق القابضة 3
شریك مؤسس 
ورئیس مجلس 

 االدارة
 ذ.م.م  - شخصیة

 ذ.م.م  - شخصیة شریك مؤسس استثمار جرئ شركة حصص المالیة 4
 



 
 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ االسم الرباعي

 الجنسية
 م 1396/  60/  12  تاريخ الميالد سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 المجلس العام للبنوك م2612 مالية اسالمية ماجستير 1

 جامعة سنترال ويسترن م2660 إدارة التسويق ماجستير 2

 جامعة الملك سعود م2666 لغة يابانية بكالوريوس 3

4 CIB المجلس العام للبنوك م2612 مصرفية اسالمية 

5 CISCAM المجلس العام للبنوك م2612 اسواق مالية 

6 CISTRAF للبنوك المجلس العام م2612 رة دوليةاتج 

7 CISRIM المجلس العام للبنوك م2612 ادارة مخاطر 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة م لآلن7102من 

 مصرف الراجحي -مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة م7102 –م 7102من 

 المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية مدير وحدة المؤسسات م7102 –م 7102من 

 مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض م7102 – 0992من 

 رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة االستثمار -رئيس مجلس إدارة شركة وفا للتأمين 02/07/7170-09/10/7171من 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .4

 :كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 
شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية
 شخصية مستقل إنتاج األغذية

 عضو مجلس إدارة  -1

الترشيحات عضو لجنة  -2

 والمكافآت

 عضو لجنة المراجعة -3

 

مساهمة 
 عامة
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1.Candidate's Personal Information 1.البيانات الشخصية للعضو 

Full Name Hathal Safar Abdullah AlOtaibi الرباعي االسم هذال بن سفر بن عبدهللا العتيبي  

Nationality Saudi الجنسية سعودي 

Date of Birth May 5, 1981 1-7-1401  تاريخ الميالد 

2.Candidate's Academic Qualifications 2.المؤهالت العلمية للمرشح 

Institution  الجهة المانحة Date التاريخ Major التخصص Degree  م المؤهل 

KFUPM 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن
01/2008 Electrical Engineering الهندسة الكهربائية Bachelors 1 بكالوريوس 

Northeastern 

University 
 12/2016 جامعة نورث ايسترن 

Telecom Systems 

Management 

إدارة أنظمة 

 االتصاالت
Masters 2 ماجستير 

KFUPM 
جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن
05/2021 EMBA 

إدارة األعمال  

 التنفيذي 
Masters 3 ماجستير 

3.Practical Experience 3 العملية للعضو.الخبرات 

Experience Field مجاالت الخبرة Period  الفترة 

 ةمكتب اإلدارة اإلستراتيجي –ئيس التنفيذي الر 

CEO – Strategy Management Office 
02/2022 -Present  

 عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي 

Board Member – Saudi French Joint Business Council 
09/2021 – Present 

 عضو مجلس األعمال السعودي السويدي

Board Member – Saudi Swedish Joint Business Council 
09/2021 – Present 

 المدير اإلقليمي لشركة سوفركم 

Country Director - Sofrecom 
05/2021 – 02/2022 

 مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية

Director of Eastern Province at Communications and IT Commission 
01/2018 – 05/2021 

 مهندس اتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

Communications Engineer at Communications and IT Commission 
03/2009 – 12/2017 

 مهندس حقول نفط في شركة شلمبرجير

Field Engineer at Schlumberger 
06/2008 – 01/2009 

4 .Current membership in the boards of directors of other joint 

stock companies (listed or unlisted) or any other company, 

whatever its legal form is , or the committees emanating from it. 

دارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير  . العضوية الحالية في مجالس إ4

 مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة عنها 

 

 الشكل القانوني للشركة

Company's legal 

form 

 

 

 طبيعة العضوية 

Membership Type 

 صفة العضوية 

Membership Type 

 

 النشاط الرئيس 

Main Business 

 

الشركةأسم   

Company 

 

 

ةشركة مساهمة مدرج  

 التنفيذية 
 الترشيحات والمكافآت 

ةالمراجع  

ساسيةالمواد األ مستقل شخصيه  فيبكو 
 

 

 



 
 ) للسیرة الذات�ة1نموذج رقم (

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح )أ
   محمد القنی�طبن براه�م بن �حیى  االسم الر�اعي

 هـ01/07/1371 تار�خ المیالد سعودي الجنس�ة
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المناحة تار�خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
ریوس وبكال 1  الملك سعودجامعة   م1976  إقتصاد 

2     

3     
4     
5     

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح )ج
 مجاالت الخبرة الفترة
سنة  12 المجال البنكي واإلستثمارفي    
سنة  14   مجال صناعة الكابالتفي  

  
  
  

في مجالس إدارة شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان  الحال�ةالعضو�ة  )د
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 النشاط الرئ�س اسم الشر�ة م
صفة العضو�ة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

طب�عة العضو�ة (�صفته 
الشخص�ة، ممثل 
 شخص�ة اعت�ار�ة)

 عضو�ة اللجان
ل الشك

القانوني 
 للشر�ة

شخصیة ال تھبصف غیر تنفیذي صناعة الكابالت  مسكشركة  1 لجنة المكافآت  
 والترشیحات

مساھمة 
 مدرجة

2       
 

 

 



      أعضاء اللجنة وإنھاء العضویة بھا إختیار ) 4مادة (ال
 (قبل التعدیل)

      أعضاء اللجنة وإنھاء العضویة بھا إختیار )4مادة (ال
 التعدیل) بعد(

بناًء على توصیة مجلس اإلدارة تعتمد الجمعیة العامة  .أ
) 3تشكیل لجنة المراجعة والمكونة من ما ال یقل عن (

) أعضاء من غیر أعضاء 5عن (أعضاء وال یزید 
مجلس االدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو 
غیرھم ویحدد في القرار مھمات اللجنة وضوابط عملھا 

 ومكافأة أعضائھا.
 

مدة عضویة اللجنة سوف تتزامن مع مدة عضویة  .ب
 مجلس اإلدارة.

ج. یتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة 
المرتبطة بالنواحي المالیة والمحاسبیة وبإعداد المھام 

القوائم المالیة، وبكیفیة التعامل مع المحاسب القانوني 
 والمراجعین الداخلیین واألطراف المناسبة األخرى.

ال یجوز للعضو المنتدب أو أحد المدیرین التنفیذیین أن  د.
 یكونوا أعضاًء باللجنة.

یعمل في آن واحد في  الیجوز الي عضو في اللجنة ان .ـھ
 لجنة مراجعة لشركة منافسة لشركة مسك.

بناًء على توصیة مجلس اإلدارة تعتمد الجمعیة العامة  .أ
) 3تشكیل لجنة المراجعة والمكونة من ما ال یقل عن (

) أعضاء من غیر أعضاء 5أعضاء وال یزید عن (
مجلس االدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو 

القرار مھمات اللجنة وضوابط غیرھم ویحدد في 
 عملھا ومكافأة أعضائھا.

 
مدة عضویة اللجنة سوف تتزامن مع مدة عضویة  .ب

 مجلس اإلدارة.
 

یتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة   .ج
المھام المرتبطة بالنواحي المالیة والمحاسبیة وبإعداد 
القوائم المالیة، وبكیفیة التعامل مع المحاسب القانوني 

 والمراجعین الداخلیین واألطراف المناسبة األخرى.

ال یجوز للعضو المنتدب أو أحد المدیرین التنفیذیین أن د. 
 یكونوا أعضاًء باللجنة.

الیجوز الي عضو في اللجنة ان یعمل في آن واحد في ھـ. 
 لجنة مراجعة لشركة منافسة لشركة مسك.

في حال شغور أحد مقاعد لجنة المراجعة تقوم اللجنة و. 
بترشیح أحد االعضاء سواًء من المساھمین أو من 
 غیرھم ، على أن یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة

ویُرفع الطلب لمجلس اإلدارة للموافقة على تعیینھ بشكل 
مؤقت، وأن یعرض التعیین على الجمعیة في أول اجتماع 

 لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ .

 
 ( بعد التعدیل ) اللجنة ضوابط وإجراءات عمل ) 5المادة (  ( قبل التعدیل ) إجتماعات اللجنة ) 5المادة ( 

اللجنة بإختیار رئیسا لھا، ویجب أن یحصل أ. یقوم أعضاء 
 على تأیید غالبیة األعضاء في عملیة األختیار.

یقوم أعضاء اللجنة بإختیار رئیسا لھا، ویجب أن یحصل  أ.
 على تأیید غالبیة األعضاء في عملیة األختیار.



ب. یقوم أمین سر المجلس بعمل سكرتاریة اللجنة، یتولى 
أعمالھا االداریة وإعداد محاضر اجتماعاتھا والتأكد من 
توقیع رئیس اللجنة واالعضاء على ھذه المحاضر، 

لجنة المراجعة بالتنسیق مع وجدولة مواعید اجتماعات 
 رئیسھا.

ج.إجتماعات اللجنة یتم عقدھا لتغطیة واجبات ومسؤولیات 
اللجنة، ویجب بصفة عامة أن ال تقل عدد االجتماعات 
عن اربعة اجتماعات في السنة، وفـــي حالـــة قیـــام 
مجلس اإلدارة بمناقشة موضوع یقع تحت مسؤولیة 

یام بعقد إجتماع لھا لمناقشة اللجنة، فیجب على اللجنة الق
ھذا الموضوع وإعداد تقریر بھ لعرضھ على مجلس 

 اإلدارة وذلك قبل اجتماع المجلس.

د. إجتماعات اللجنة یتم الدعوة إلیھا بواسطة رئیس اللجنة 
 أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة.

ھـ.یتم عقد اجتماعات اضافیة إذا تطلبت الضرورة ذلك، أو 
جة طلب إدارة المراجعة الداخلیة أوالمحاسب القانوني نتی

وفي ھذه الحالة فإن سكرتیر اللجنة سوف یكون مسؤوالً 
 عن الدعوة لإلجتماع.

و. یشترط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة 
أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، 

معھ وعند تساوي االصوات یرجح الجانب الذي صوت 
 رئیس اللجنة. 

ي. یمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتھا عبر وسائل التقنیة 
الحدیثة شریطة أن یكون كافة المشاركین في االجتماع 
قادرین على سماع كل منھم اآلخر والتحدث بوضوح تام 
خالل اإلجتماع. كما أن عقد االجتماعات عبر وسائل 

الجتماع التقنیة الحدیثة یكون لكافة المشاركین في ا
سواًء كان الحضور شخصیاً أو بالتوكیل ویعتبر حضور 
االعضاء عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة مكملة 
للنصاب القانوني ویحق للمشاركین التصویت على 

 القرارات التي تتخذھا اللجنة.

یقوم أمین سر المجلس بعمل سكرتاریة اللجنة، یتولى  ب.
أعمالھا االداریة وإعداد محاضر اجتماعاتھا والتأكد من 
توقیع رئیس اللجنة واالعضاء على ھذه المحاضر، 
وجدولة مواعید اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسیق مع 

 رئیسھا.

إجتماعات اللجنة یتم عقدھا لتغطیة واجبات ج.
للجنة، ویجب بصفة عامة أن ال تقل عدد ومسؤولیات ا

االجتماعات عن اربعة اجتماعات في السنة، وفـــي 
حالـــة قیـــام مجلس اإلدارة بمناقشة موضوع یقع تحت 
مسؤولیة اللجنة، فیجب على اللجنة القیام بعقد إجتماع 
لھا لمناقشة ھذا الموضوع وإعداد تقریر بھ لعرضھ على 

 اجتماع المجلس.مجلس اإلدارة وذلك قبل 

إجتماعات اللجنة یتم الدعوة إلیھا بواسطة رئیس اللجنة  .د
 أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة.

یتم عقد اجتماعات اضافیة إذا تطلبت الضرورة ذلك، أو .ـھ
نتیجة طلب إدارة المراجعة الداخلیة أوالمحاسب 
القانوني وفي ھذه الحالة فإن سكرتیر اللجنة سوف 

 كون مسؤوالً عن الدعوة لإلجتماع.ی

في حالة تعذر حضور رئیس اللجنة یجوز لھ تفویض   و.
 أحد أعضائھا لترأس االجتماع.

في حال تعذر حضور العضو اصالة یجوز للعضو انابة   ز.
عضو اخر من أعضاء اللجنة نیابة عنھ وال یجوز لعضو 
اللجنة الحاضر اصالة ان ینوب عن أكثر من عضو واحد 

 في حضور ذات االجتماع.

یشترط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة  ح.
أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، 
وعند تساوي االصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ 

 رئیس اللجنة او من یفوضھ باالجتماع. 

ال یحق ألي عضو في مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفیذیة  ط.
ا امین سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھا عد



 

ك. على سكرتیر اللجنة إرسال جدول أعمال اإلجتماع 
التى سوف یتم وجمیع المعلومات المتعلقة بالموضوعات 

مناقشاتھا فى اإلجتماع ألعضاء اللجنة في فترة التقل عن 
) ساعة من عقد اإلجتماع المحدد، وذلك لكى یتمكن 48(

 األعضاء من دراسة تلك الموضوعات.

ل. یقوم أعضاء اللجنة الحاضرین لإلجتماع بالتوقیع على 
محضر اإلجتماع الذي یتضمن المناقشات واألراء التي تم 

 والتوصیات التي اتخذتھا اللجنة. عرضھا

 

 

اال إذا طلبت اللجنة االستماع الى رایھ او الحصول على 
 مشورتھ او بناء على دعوة مسبقة لحضور االجتماع.

یمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتھا عبر وسائل التقنیة  ي.
الحدیثة شریطة أن یكون كافة المشاركین في االجتماع 

سماع كل منھم اآلخر والتحدث بوضوح تام  قادرین على
خالل اإلجتماع. كما أن عقد االجتماعات عبر وسائل 
التقنیة الحدیثة یكون لكافة المشاركین في االجتماع 
سواًء كان الحضور شخصیاً أو بالتوكیل ویعتبر حضور 
االعضاء عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة مكملة 

التصویت على  للنصاب القانوني ویحق للمشاركین
 القرارات التي تتخذھا اللجنة.

على سكرتیر اللجنة إرسال جدول أعمال اإلجتماع  ك.
وجمیع المعلومات المتعلقة بالموضوعات التى سوف 
یتم مناقشاتھا فى اإلجتماع ألعضاء اللجنة في فترة 

) ساعة من عقد اإلجتماع المحدد، وذلك 48التقل عن (
 دراسة تلك الموضوعات.لكى یتمكن األعضاء من 

یقوم أعضاء اللجنة الحاضرین لإلجتماع بالتوقیع على  ل.
محضر اإلجتماع الذي یتضمن المناقشات واألراء التي 

 تم عرضھا والتوصیات التي اتخذتھا اللجنة.

یتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل  م.
 ة.التقاریر الدوریة التي   ترفع إلى مجلس اإلدار

یلتزم عضو اللجنة بما یلتزم بھ عضو مجلس اإلدارة  ن.
بالمحافظة على أسرار الشركة وال یجوز ألعضاء اللجنة 
أن یذیعوا إلى المساھمین أو إلى الغیر ما أطلعوا علیھ 
بسبب مباشرتھم لعملھم باللجنة وإال وجب عزلھم 
ومساءلتھم بالتعویض عن الضرر الذي قد یترتب على 

 ذلك.
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