
 
  

 
 ( السيرة الذاتية 1رقم )نموذج  

 

  

  البيانات الشخصية للمرشح (  أ

 سليمان بن ناصر آل هتالن القحطاني  االسم الرباعي 

ــيـنس ـالج ـــ  م1971/ 08/ 16 تاريخ امليالد سعودي   ةــ

 لمرشح ل املؤهالت العلمية ب( 

 م الجهة املانحة سا ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص ؤهلامل م

1 
الحكومية، الواليات املتحدة  ليفورنياجامعة كا  م1998 املحاسبة املهنية  ماجستير

 األمريكية

2 
جامعة امللك سعود، اململكة العربية   م 1994 املحاسبة   بكالوريوس 

 السعودية،

  لمرشح ل  الخبرات العملية( ج

 ة الخبر  مجاالت الفترة

 االدارة العامةمعهد  –عضو هيئة التدريب  1994-2006

 ستشارات الوطني )مرخصة من هيئة السوق املالية( بيت اال شركة  –مدير استشارات ثم شريك ورئيس تنفيذي  2006-2020

 شركة مهارة للموارد البشرية –العضو املنتدب  اآلن-2021

 
 كان شكلهأو أي شركة أخرى أ ات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(لس إدارات شرك الية في مجاالعضوية الحد( 

ً
 ملنبثقة منها:و اللجان اأا القانوني يا

   

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 ل( تنفيذي، مستق

عضوية )بصفته  ة الطبيع

ية، ممثل عن  لشخصا

 شخصية اعتبارية( 

 عضوية اللجان 

الشكل  

  القانوني

 ةشركلل

1 
شركة مهارة للموارد  

 البشرية  
 لشخصية  ا تهبصف تنفيذي تجارية واملهنية  للخدمات ال

لجنة االستثمار ،  

 جنة التنفيذيةالل
مساهمة 

 مدرجة

الشركة السعودية إلنتاج   2

 خارية األنابيب الف

مساهمة  الترشيحات   /املراجعة بصفته الشخصية  مستقل  ار انتاج أنابيب الفخ

 مدرجة

3 
 ة شركة املباني الخفيف

مساهمة  اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية  مستقل   واد بناء انتاج م

 مقفلة 

شركة نادي الهالل   4

 االستثمارية

الهالل  ممثل لنادي  غير تنفيذي  ثماراالست

 السعودي

مساهمة  

 مقفلة 

  









  

 (1) رقم  نموذج  

 
 

 المرشح  للعضو الشخصية البيانات. ١ 

 الرباعي سماال   صالح مقبل عبدالعزيز الخلف   

 الجنسية  سعودي  الميالد  تاريخ  هـ ١٣٩٠/ ١/٧ 

 المرشح  للعضو العلمية المؤهالت . ٢ 

 م المؤهل التخصص  المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة سما

الو  محاسبة  ١٩٩٢ جامعة امللك سعود  وسب  1 ر

ن السعودية الزمالة SPCPA 1995  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ن للمحاسب  2 القانوني

كية الزمالة CPA 1999  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  ن االمر ن للمحاسب  3 القانوني

 المرشح للعضو العملية الخبرات . ٣

 الفترة  الخبرة  مجاالت
شارات)  بة / اس اة و ضر ية (مراجعة خارجية و داخلية / ز اس شارات ا اير   شركة خب لالس خه ٢٠١٦ف  / ح تار

س التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة املياه الوطنية  سم   الرئ اير  ٢٠٠٨د  ٢٠١٦/ ف

ر  وإلجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة االتصاالت السعوديةمدير إدارة السياسات   ٢٠٠٨/ مارس  ٢٠٠١اكتو

اير  -١٩٩٣يونيو  صندوق التنمية الصناعية  –مراجع داخ رئ   ٢٠٠١ف

ات الوقف) ثمار ( احدى شر نة املراجعة  شركة سليمان الراج الدولية لالس تم  -٢٠١٥يناير  عضو مجلس إدارة وعضو   ٢٠٢٠س

نة مراجعة  مجموعة سامبا املالية ل  عضو  سم   -٢٠١٦ابر  ٢٠١٧د

تال)  اب ثمار ( سامبا  دارة االس نة مراجعة  شركة سامبا لألصول و سم  -٢٠١٢يناير  عضو   ٢٠١٧د

 اللجان أو القانوني شكلها كيان كان أياً  أخرى شركة أي أو  )مدرجة غير أو مدرجة( أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية . ٤ 
  :منها المنبثقة

  الشكل
 اللجان  عضوية للشركة القانوني

 ( العضوية طبيعة
 ، الشخصية بصفته
  شخصية عن ممثل

 )اعتبارية

 تنفيذي،( العضوية صفة
 م الشركة  اسم ي الرئيس النشاط )مستقل تنفيذي، غير

نة مراجعة   منظمة دولية   ل  مستقل  صية   عضو  ثمار  تمو املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  / اس

اص  عضو البنك االسالمي  -ا
1 

مة مدرجة  نة مراجعة   مسا ر اغذية  مستقل  صية   عضو  دمات الغذائية  شركة   2 ل

مة مغلقة  نة املراجعة   مسا س  ثمار   مستقل  صية  رئ  3 مجموعة املطلق القابضة  اس

مة مغلقة  ثمار   مستقل  صية   نة املراجعة  عضو  مسا  4 شركة سيدكو القابضة اس

 5 ألمراض الدم واالورام المركز الوطني   طبي  مستقل  شخصية  رئيس لجنة المراجعة  مساهمة مغلقة 
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