
11..  

2.

33..  

44..  

عبد العزيز نجيب عبد العزيز السويلم
1991-07-30سعودي

جامعة اإلمام محمد بن سعود الجامعية2011تسويق وإتصاالتبكالوريوس

الرئيس التنفيذي لشركة إتجاهات لإلنتاج اإلعالمي

 الرئيس التنفيذي لشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج الفني

   2019               -             إلى اآلن الرئيس التنفيذي لشركة اإلنتاج المتكامل المرئي والمسموع

2018-2019

اإلنتاج اإلعالميشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

اإلنتاج اإلعالمي

اإلنتاج اإلعالمي

تنفيذي

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج الفني

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

تنفيذي

تنفيذي

تنفيذياإلنتاج اإلعالميشركة قطرب لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

2012-2016

مسئولية محدودةصفة شخصية

صفة شخصية

صفة شخصية

صفة شخصية

مسئولية محدودة

مسئولية محدودة

مسئولية محدودة
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

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

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

المعتصم باھلل بن زكي بن محمد عبد الجواد عالم

۱۹۸٦/۷/۲٦مسعودي

جامعة بانغور - ویلز ببریطانیا۲۰۲۰/۷/۱مالعلوم المالیة والمصرفیةدكتوراه

جامعة بانغور - ویلز ببریطانیا۲۰۱٥/۷/۱٦مالمالیة والمصرفیة اإلسالمیة ماجستیر
جامعة اسكس ببریطانیا۲۰۱۱/۷/۱ماقتصاد ماليماجستیر
جامعة الملك عبد العزیز۲۰۰۷/۷/٤مإدارة إعمال - مالیةبكلوریوس

محاضر في قسم التمویل بكلیة إدارة األعمال بجامعة األعمال والتكنولوجیا۲۰۱۱/۱۲م إلى۲۰۱۳/۱م
محاضر في معھد االقتصاد االسالمي بجامعة الملك عبد العزیز۲۰۱۳/۲م إلى ۲۰۲۰/۹م 

أستاذ مساعد بقسم التمویل اإلسالمي في معھد االقتصاد االسالمي بجامعة الملك عبد العزیز من ۲۰۲۰/۱۰م إلى اآلن
مستشار مالي غیر متفرغ بعیادات األداء۲۰۲۰م
مستشار مالي بمكتب المسار لإلستشارات االقتصادیة والتنمویة التابع لمعھد االقتصاد اإلسالمي۲۰۲۰م

مساھمة مدرجةاللجنة التنفیذیةصفة شخصیةمستقلإنتاج األغذیةتبوك الزراعیة
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

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

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

Asmaa Fatani
أسماء أحمد محمد زين فطاني

Asmaa Fatani
سعودية

Asmaa Fatani
١٥ - ١٢ - ١٤١٣هـ

Asmaa Fatani
بكالوريوس 

Asmaa Fatani
لغة انجليزية 

Asmaa Fatani
16 - 1 -2018

Asmaa Fatani
جامعة أم القرى 

Asmaa Fatani
٢٠١٣ - ٢٠١٥ 

Asmaa Fatani
٢٠١٦ - ٢٠١٨ 

Asmaa Fatani
٢٠١٩ 

Asmaa Fatani
٢٠١٩ - ٢٠٢١ 

Asmaa Fatani
٢٠٢٠ 

Asmaa Fatani
تأسيس تطبيق إدخاري لرفع وعي الثقافة الالية بين الطلبة الجامعيين - رئاسة نوادي ريادة الاعمال في الجامعة  -
 العمل الجزئي مع رجال وسيدات اعمال - تأسيس شركة في مجال التسويق

Asmaa Fatani
العمل في شركة تدريب  بدبي - العمل مع شركة كريم السعودية في قسم التسويق وادارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي -
 تأسيس شركة أخرى في مجال التسويق الرقمي والعمل مع العديد من الجهات الكبيرة والمتوسطة

Asmaa Fatani
العمل مع فريق موسم جدة بصفة شخصية  في فريق التسويق - البدء مع شركة صلة في فريق التسويق

Asmaa Fatani
العمل مع صلة في موسم الرياض  ثم اكبر مهرجان موسيقي “مدل بيست” ثم الانتقال لقسم الاطعمة والتركيز على هذا الجانب 
في موسم الرياض الثاني  

Asmaa Fatani
ريادة أعمال     

Asmaa Fatani
مستشارة تسويق واعادة بناء هوية التجمع الصحي بمكة التابع لوزارة الصحة    

Asmaa Fatani
ريادة أعمال     

Asmaa Fatani
غرفة مكة التجارية     

Asmaa Fatani
اللجنة الوطنية للغرف السعودية     

Asmaa Fatani
عضو     

Asmaa Fatani
عضو     







 

 

 

 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی .ا

 رضا محمد ابراھیم الحیدر االسم الرباعي

 ـھ 4/11/1396  تاریخ المیالد سعودي الجنسیة
 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 جامعة ھارفارد 2014 االدارة والسیاسات العامة ماجستیر  1
 جورج تاون 2015 االتصال والتكنولوجیا ماجستیر 2
 الجامعة االمريكیة 2000 االعالم والتطوير بكالوريوس 3

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 تنفیذي اعالم لدى شركة ستاركوم 2002 الى  2001من عام  

 اعالمیة في الھیئة العامة لالستثمارعالقات  2005الى   2002من عام  

 ھیئة السوق المالیة –مدير العالقات الدولیة  2009الى   2007من عام  
 رئیس الھیئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع 2018الى   2017من عام  

  

  

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

1 
شركة تھامة لإلعالن 

العامة والعالقات 
 والتسويق

الدعاية 
مساھمة  مجلس إدارة  عضو الشخصیة مستقل واإلعالن

 عامة

 اللجنة االعالمیة الشخصیة مستقل التعلیم مدارس الرياض االھلیة 2
شركة ذات 
مسؤولیة 
 محدودة

العمل  مؤسسة مسك الخیرية 3
 اللجنة االعالمیة الشخصیة مستقل الخیري

شركة ذات 
مسؤولیة 
 محدودة

 اللجنة االعالمیة الشخصیة مستقل الترفیه الھیئة العامة للترفیه 4
شركة ذات 
مسؤولیة 
 محدودة
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 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی .ا

 إبراھیم عبدالكريم المعیوف ساريم.  االسم الرباعي

 ـھ 22/04/1400  تاریخ المیالد سعودي الجنسیة
 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 جامعة جنوب كالیفورنیا م 2004 الھندسة الكھربائیة بكالوريوس 1
2     
3     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 ثمار -الشركة الوطنیة للتسويق الزراعي  في وعضو مجلس إدارة العضو المنتدب اآلن الى  2012من عام  

 العالمیةشركة المختبرات العلمیة  في مدير تنفیذي الى اآلن  2020من عام  

 )شركة الشرق االوسط لالستثمار (میفك كابیتال في مدير إدارة الثروات 2012 عامالى   2007من عام  
  

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  الشركةاسم  م
 الرئیس

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

 )تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة، (

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة

 عضویة اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

1 
شركة تھامة لإلعالن 

والعالقات العامة 
 والتسويق

الدعاية 
رئیس  مجلس  الشخصیة  غیر تنفیذي واإلعالن

 إدارة
مساھمة 

 عامة

المصادر الدولیة شركة  2
 ألنظمة البیئة والجودة

استشارات 
 مجلس إدارة عضو الشخصیة مستقل  بیئیة

ذات 
مسؤولیة 
 محدودة

3 
الشركة السعودية 
للمختبرات الخاصة 

 (مطابقة )

مختبرات 
الفحص 
 واالختبار

 الشخصیة مستقل 
 عضو مجلس إدارة

وعضو لجنة 
الترشیحات 
 والمكافآت

 شركة
مساھمة 

 مقفلة

شركة مطابقة الدولیة  4
 للمختبرات

مختبرات 
الفحص 
 واالختبار

 عضو مجلس إدارة الشخصیة مستقل 
ذات 

مسؤولیة 
 محدودة

5 
الشركة الوطنیة 

 -للتسويق الزراعي 
 ثمار

تسويق 
المنتجات 
الزراعیة 
 والحیوانیة

 العضو المنتدب الشخصیة غیر تنفیذي 
 وعضو مجلس إدارة

مساھمة 
 عامة
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

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

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

سلطان صالح الدین بن قاسم بن عبدالعظیم

02/11/1980سعودي

جامعة الملك عبدالعزیز - جدة2005ادارة اعمالجامعي

المصنع السعودي لالرفف1998-2004
مجموعة سامبا المالیة2004-2014

وكالة ون اب للدعایة واالعالن2014-حالیاً



 ) السيرة الذاتية1نموذج رقم (

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح1
 االسم الرباعي

 تاريخ الميالد الجنسية

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2
 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1 
2 
3 
4 
5 

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة
صفة 

العضوية(تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)
الشكل القانوني عضوية اللجان

 للشركة

1 

2 

3 

  عبد السالم  محمد  ماجد  عبد السالم
 1976/05/01مصري

1998 شعبة المحاسبة  بكالوریوس تجارة

  المدیر المالي لشركة األرجان الوطنیة في دولة الكویت2006  -  2008
2011  -  2009 

(Green Zone) المستشار المالي لشركة جرین زون                       في المملكة العربیة السعودیة2012  -  2015

  المراقب المالي لشركة المصادرالدولیة ألنظمة البیئة والجودة في المملكة العربیة السعودیة حتى اآلن 2016  -

 عضو غیر تنفیذيطب بیطريعیادة الحیوانات األلیفة المتقدمة

 عضو غیر تنفیذي

 صفة شخصیة

 تعدین صفة شخصیة

 عضو مجلس إدارة

مراقبة داخلیة شركة معدنون للصناعة

ذات مسؤولیة محدودة

ذات مسؤولیة محدودة

 المدیر المالي لشركة بیوت األرجان  - CFO -  في المملكة العربیة السعودیة

 جامعة الزقازیق - مصر
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

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

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

سلطان صالح الدین بن قاسم بن عبدالعظیم

02/11/1980سعودي

جامعة الملك عبدالعزیز - جدة2005ادارة اعمالجامعي

المصنع السعودي لالرفف1998-2004
مجموعة سامبا المالیة2004-2014

وكالة ون اب للدعایة واالعالن2014-حالیاً



 
 

 الذاتية السيرة (1)رقم  نموذج
 
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

  االسم عبدالعزيز بن عوجان بن عياد الرشيدي

 الرباعي

1/7/1396  تاريخ 

 الميالد

 سعودي 
 الجنسية

 المرشحالعلمية للعضو  المؤهالت  (ب

 م المؤهل التخصص ؤهلى المعل الحصولتاريخ  الجهة المانحة سما

الملك سعودجامعة  م1998   1 بكالوريوس محاسبة 

محاسبة ادارية وتكاليف وتخطيط  2017 معهد المحاسبين االداريين االمريكي

 استراتيجي

 2 زمالة المحاسبة االدارية

الزمالة السعودية للمحاسبين  محاسبة ، مراجعة 2020 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 القانونيين
3 

تشريعات السوق ، االسواق المالية ،  2020 هيئة السوق المالية 

 الحوكمة ، االقتصاد

 –اختبار هيئة السوق المالية 
CME-1 

4 

 (    الخبرات العملية للعضو المرشحج

 تـرةالف مجاالت الخبرة

شركة لدن لالستثمار: الرئيس التنفيذي للمالية: ادارة مالية الشركة واستثمارتها: عقار ، اسهم ، صناعي ، مقاوالت،  

 مطاعم

حتى االن – 6/2019  

الشركة الوطنية للتمويل: مساعد المدير المالي: ادارة الحسابات واعداد الموازنات والرقابة المالية   2018 – 10/2018  

عمل حر: استشارات مالية في التمويل ، االستحواذ ، اسواق المال ، النماذج والتحليل المالي    8/2012 – 2017  

شركة فادن للتجارة والمقاوالت : مدير مالي : جميع مهام االدارة المالية    4/2012 – 8/2012  

مصرف الراجحي: تمويل الشركات ، الدراسة االئتمانية الشاملة للعمالء ، تحليل الصناعة والتحليل المالي   3/2004 -3/2012  

بنك الرياض : التمويل ، االئتمان ، تحليل المخاطر ، التحليل المالي    8/1998 – 2/2004  

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

الشكل 

 للشركةالقانوني 

 

 عضوية اللجان
 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 

 

 الرئيس النشاط
 

  اسم الشركة
 م

مسئولية ذات 

 محدودة

مقاوالت ،  غير تنفيذس ممثل شركة لدن لالستثمار ال يوجد

 صناعة

 1 شركة بلت للمقاوالت

      2 

      3 
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