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طﯾران ﻧﺎس :رﺋﯾس ﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة وﺗﺷﻣل إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ،وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ
ھوﻟﯾت ﺑﺎﻛﺎرد ) :(HPإدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺗﺧطﯾط وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺷرﻛﺔ دار اﻟورق :اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل

.4

ﺷرﻛﺔ دار اﻟورق ﻟﻠﺗﺟﺎرة

اﻟورق وﻣواد اﻟدﻋﺎﯾﺔ

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻟﻠﺷرﻛﺎء

-

ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ)

البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الرباعي

خالد بن مالك آل غالب الشريف

الجنسية

سعودي

1964/2/17

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

ماجستير

ماجستير

1985

2

بكالوريوس

بكالوريوس

1984

اسم الجهة املناحة

كلية نوتردام – الواليات
المتحدة األمريكية
كلية نوتردام – الواليات
المتحدة األمريكية

3
4
5
ج) الخبرات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة

الفترة

2020 - 2000
2000 - 1986

عدة مناصب قيادية في البنك األهلي التجاري
ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺮﯾﺎض

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها
النشاط الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل(

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

1

شركة رؤى المدينة القابضة

التطوير العقاري

مستقل

بصفته الشخصية

2

الشركة العربية للمواد البترولية
()APSCO

المنتجات البترولية

مستقل

بصفته الشخصية

3

وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية

وقف الملك عبد
العزيز

عضو مجلس
النظارة

بصفته الشخصية

م

4

اسم الشركة

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

رئيس اللجنة
التنفيذية
عضولجنة
الترشيحات و
المكافآت
عضو اللجنة
التنفيذية

مملوكة ل PIF
شركة مساهمة
وقف

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

رعد ناصر سعد القحطاني
سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

 1977 / 07 / 14م

.2المؤھالت العلمية للعضو المرشح
م
1

المؤھل

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤھل

اسم الجھة المانحة

بكالوريوس

ھندسة كھربائية

 2000م

جامعة الملك سعود

2
3

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من عام  2000الى عام 2003

مھندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصاالت الحرس الوطني

من عام  2003الى عام 2006

مھندس تشغيل في شركة االتصاالت السعودية

من عام  2006الى عام 2007
من عام  2007الى عام 2009

كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة االتصاالت السعودية
مدير اإلجراءات والتحكم في التخطيط في شركة االتصاالت السعودية

من عام  2009الى عام 2010

مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية في شركة االتصاالت السعودية
مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة االتصاالت السعودية
مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال لإلقليم األوسط والشرقي في شركة االتصاالت السعودية

من عام  2010الى عام 2018
من عام  2018الى عام اآلن
.4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة ( او أي شركة أخرى أيا ً

كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا :
م

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل(

1

وفا للتأمين

التأمين

مستقل

2
3
4
5

طبيعة العضوية
)بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية(
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

االستثمار /المكافآت
والترشيحات

مساھمة
مدرجة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
طالل بن عثمــان بن عبدالمحسن المعمر

االسم الرباع

سعــودي

الجنسية

تاري خ الميالد

1401/04/28ه ـ

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح
التخصص

تاريـ ــخ الحصول عىل المؤهل

اسم الجهة المانحة

المؤهل

1

بكالوريوس إدارة أعمال

إدارة أعمال

2005م

جامعة الملك سعود

2

ماجستي إدارة أعمال
ر
MBA

إدارة أعمال

2010م

3

ر ن
للتأمي
الييطانية
الزمالة الملكية ر

ر ن
تأمي

2015م

4

ن
الزمالة األمريكية ف إدارة المخاطر

إدارة مخاطر

2014م

5

ن
عدة دورات ف اإلدارة التنفيذية

إدارة تنفيذية

ر
الفية من 2013م – 2019م

م

الخيات العلمية للعضو المرشح
ج) ر
ر
الفية

جامعة كارديف – المملكة
المتحدة
رن
للتأمي –
معهد تشارترد
المملكة المتحدة
رن
للتأمي –
المعهد األمريك
الواليات المتحدة
انسياد – كلية لندن لألعمال
وغيها
ر

الخية
مجاالت ر

2005 – 2002

محلل

2012 - 2005

مكتتب أخطار

2016 - 2012

رئيس إدارة المخاطر

2020 - 2016

مدير إدارة المخاطر و استمرارية األعمال

 - 2020حاليا

السيي نان و السياسات واإلجراءات
نائب الرئيس التنفيذي – إدارة المخاطر المؤسسية و األمن
ر

ن
القانون أو اللجان المنبثقة منها:
د) العضوية الحالية نف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى (مدرجة أو رغي مدرجة) أو أي رشكة أخرى أي كان شكلها

م

اسم الشك ية

1

رشكة إسمنت الجوف

2

رشكة إسمنت الجوف

3

النشاط
الرئيس

المواد
األساسية
المواد
األساسية

صفة العضوية
غي
(تنفيذي ،ر
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،ممثل
عن شخصية اعتبارية)

مستقل

شخصية

مستقل

شخصية

ن
عضوية اللجا ي

عضو مجلس
اإلدارة
رئيس لجنة
المخاطر

الشكل
القانوني
كةللش
ي
مساهمه
عامه
مساهمه
عامه

ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ )(١
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎل
ﺳﻌﻮدي

اﻟﺠـﻨﺴـﯿـﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﯿﻼد

1962/10/22
اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ

م
1
2

اﻟﻤﺆھﻞ
ﻣﺎﺟﺲ
ﺗﯿﺮ
ﺑﻜﺎﻟﻮر
ﯾﻮس

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﺳﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ

اﻹدارة

2002

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺮون )اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ(

إدارة اﻻﻋﻤﺎل

1984

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض

اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮة

اﻟﻔﺘﺮة
2020-2018

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﻜﺘﺐ  AIAﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ

2020-2018

ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري

2018-2015

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﺎﺳﺖ ﻓﻮرم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ

2016-2018

ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

2015-2010

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾﺮ اﻹﺳﻜﺎن

2010-2007

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﯾﻖ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮطﻨﻲ )(Vision 2030

2015-2006

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

2006-1984

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ

اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﺪرﺟﺔ او ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ او اي ﺷﺮﻛﺔ اﺧﺮى أﯾﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ او اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ:
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

م

1

2

3
4

ﺗﻨﻔﯿﺬي
ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي
ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺲ

ﻣﺼﻨﻊ ﻓﺎﺳﺖ ﻓﻮرم

ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻟﺐ

ﺗﻨﻔﯿﺬي

ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

دراﺳﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

ﻏﯿﺮ
ﺗﻨﻔﯿﺬي

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء

رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﯿﺎﺑﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ

ﺷﺨﺼﻲ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﯾﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
ﺷﺨﺼﻲ

ﺷﺨﺼﻲ
ﺷﺨﺼﻲ

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
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نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح
عبدهللا يحيى علي فتيحي

االسم الرباعي

سعودي

الجنسية

1976-5-15

تاريخ الميالد
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إسم الجهة المناحة

1

ماجستير ادارة االعمال

ادارة االعمال

2015-02

كلية االمير سلطان

2

بكلوريوس

هندسة صناعية

1999-11

جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
2020-current
2019 to 2020
2016 to 2019
2014 to 2015
2012 to 2014
2010 to 2017
2010 to 2012
2006 to 2009
2000 to 2005

مجاالت الخبرة
المدير التنفيذي لسالسل االمدادات ،المشتريات ،التخطيط ،المشتريات و العمليات اللوجيستية بشركة نسيج
العالمية التجارية
مستشار  -التخطيط االستراتيجي ،وسلسلة التوريد والتميز في االداء
المدير التنفيذي لتخطيط االستراتيجي و ادارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي
المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي
مدير عمليات سالسل االمدادات و التوريدات بشركة الحداد لالتصاالت
مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي
مدير عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية
كبير مدراء النقل و التخزين بشركة اجيليتي العالمية
مساعد مدير ادارة االمدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
صفة العضوية
الشكل القانوني
عضوية
(بصفته الشخصية،
(تنفيذي ،غير
النشاط
اسم الشركة
م
للشركة
اللجان
ممثل عن شخصية
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
شركة ذات مسؤولية
ال يوجد
بصفة شخصية
غير تنفيذي
االستشارات االدارية
الحلول المتبصرة
محدودة

نموذج رقم ) (1الس ﺮة الذاتية
أ(

البيانات الشخصية للعضو املرشح

االسم الربا ي

ع ي بن حمد بن ع ي الصقري

الجنسية

سعودي

تاريخ امليالد

 9أكتوبر 1984م

ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول ع ى املؤهل

1

بكالوريوس

إدارة األعمال الدولية

2006م

اسم الجهة املناحة
جامعة سينيكا  ،تورنتو ،
كندا ،

2
ج( الخ ﺮات العملية للعضو املرشح
الف ﺮة
2013-2006
 – 2013لالن
 – 2010لالن

مجاالت الخ ﺮة
مؤسسة واكر الدولية .املقاوالت واملشاريع واإلعالنات التجارية
شركة حمد ع ي الصقري القابضة
 تحديد االتجاﻩ العام وإدارة االستثمارات ي النوادي والصاالت الرياضية  ،وتكرير نفايات الزيوت  ،ومواد التشحيم ،والعقارات
عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة
 -اإلس ﺮاتيجية ،النمو  ،إعادة التنظيم  ،االكتتاب العام

ً
د( العضوية الحالية ي مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ ﺮ مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م ا

م

1

2
3

اسم الشركة

شركة لجام للرياضة

شركة حمد ع ي الصقري القابضة
هوويالن )اململكة املتحدة( املحدودة

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

النوادي والصاالت
الرياضية

رئيس املجلس
عضو غ ﺮ تنفيذي

بصفته الشخصية

لجنة
ال ﺮشيحات
واملكافئات
اللجنة
التنفيذية

مدرجة  -شركة
مساهمة

استثمارات قابضة

عضو تنفيذي

بصفته الشخصية

-

إدارة العقارات

عضو غ ﺮ تنفيذي

بصفته الشخصية

-

النشاط الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غ ﺮ
تنفيذي ،مستقل(

غ ﺮ مدرجة -
شركة مساهمة
شركة بريطانية
مسجلة

نموذج رقم ) (1الس ﺮة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح

أ(

االسم
الربا ي

ع ي محمد ع ي فرماوي

الجنسية

كندي

تاريخ امليالد

ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل
م

1964/6/17
تاريخ الحصول ع ى املؤهل

اسم الجهة املناحة

1

ماجست ﺮ ي إدارة األعمال

التسويق اإلس ﺮاتي ي

1995

جامعة هال  -إنجل ﺮا  ،اململكة
املتحدة

2

بكالوريوس

هندسة – علو
الحاسب والتحكم اآل ي

1986

جامعة اإلسكندرية  -مصر

التخصص

ج( الخ ﺮات العملية للعضو املرشح
الف ﺮة
 – 2017االن
2017 – 2004

2004 – 1997

1997 – 1988

مجاالت الخ ﺮة

نائب رئيس شركة مايكروسوفت  -شراكات التحول الرقمي
املبيعات العاملية والتسويق والعمليات
نائب رئيس شركة مايكروسوفت
رئيس مايكروسوفت الشرق األوسط وأفريقيا
شركة مايكروسوفت  -أدوار مختلفة
نائب الرئيس للمبيعات والتسويق  -مقر الشرق األوسط وأفريقيا )سنتان(
مدير عام مصر وشرق املتوسط )عام واحد(
مدير عام مايكروسوفت مصر 4سنوات(
أدوار تطوير التكنولوجيا واألعمال املختلفة
  Marex Yokogawaالشرق األوسط )عام واحد( شركة إن ﺳ آر أبوظ ) 5سنوات( -الخليج داتا إن ﺮناشيونال أبوظ ) 3سنوات(

ً
د( العضوية الحالية ي مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ ﺮ مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م ا
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
) تنفيذي ،غ ﺮ
تنفيذي ،مستقل(

طبيعة العضوية) بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

عضوية اللجان

الشكل
القانوني للشركة

قطاع مصر ي

غ ﺮ تنفيذي

بصفته الشخصية

لجنة التنمية واإلستثمار

قطاع حكومي

عضو مجلس األمناء

بصفته الشخصية

لجنة شؤون الطالب ،
لجنة املرافق

جامعة خاصة

مؤسس ورئيس مجلس
األمناء

بصفته الشخصية

ال يوجد

منظمة غ ﺮ حكومية

1

البنك املركزي املصري

2

الجامعة األمريكية بالقاهرة

تعليم

3

مؤسسة MasrdotBokra

تنمية الشباب

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

د.ﻋﻣرو ﺑن ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻛردي

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

 ۱۱أﺑرﯾل ۱۹۷۹م

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

اسم اجلهة املاحنة

1

دﻛﺗوراه

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

 ۱٤أﻏﺳطس ۲۰۱۰م

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻣﺎل ﺗﯾﻛﺳﺎس ،أﻣرﯾﻛﺎ

2

ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

 ۰۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰٤م

ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﯾزوﻧﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ

3

ﺑﻛﻠورﯾوس

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

۱٥ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۰۱م

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻣﺎرس ۲۰۱۸م

ﻣﻌﮭد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

4

ﺷﮭﺎدة اﻟزﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ

5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
أﺑرﯾل ۲۰۱۹م ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )دﺳر(

أﺑرﯾل ۲۰۱۷م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل ۲۰۱۹م

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ أﻣﯾﺎﻧﺗﯾت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺳﺑﺗﻣﺑر۲۰۱۳م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل۲۰۱۷م

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

ﺳﺑﺗﻣﺑر۲۰۱۰م ﺣﺗﻰ أﺑرﯾل۲۰۱۷م

أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

1

ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

اعتبارية)

ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

2

اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ

ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
واﻻﻟﺗزام
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
واﻻﻟﺗزام

3

ﺟﻧرال إﻟﻛﺗرﯾك اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ

ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟطﺎﻗﺔ

ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﻣﺛل ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

4

ﻣﻌﮭد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﺗرﺧﯾص ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ

اﻻﺗﺻﺎﻻت

دوﻟﯾﺎ ً

40

ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ

ا .البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ
سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

 1396 / 60 / 12م

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

ماجستير
ماجستير
بكالوريوس

مالية اسالمية
إدارة التسويق
لغة يابانية
مصرفية اسالمية
اسواق مالية
تجارة دولية

1
2
3
4
5

CIB
CISCAM

6
7

CISTRAF
CISRIM

ادارة مخاطر

تاريخ الحصول
على المؤهل
2612م
2660م
2666م
2612م
2612م
2612م
2612م

اسم الجهة المانحة
المجلس العام للبنوك
جامعة سنترال ويسترن
جامعة الملك سعود
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من 7102م لآلن

رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة

من 7102م – 7102م

مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة -مصرف الراجحي

من 7102م – 7102م
من 7102 – 0992م

مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض

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

اسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية (تنفيذي،
غير تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

1

شركة وفا للتأمين

التأمين
التعاوني

مستقل

شخصية

رئيس
مجلس
اإلدارة
وعضو
اللجنة
التنفيذية
وعضو لجنة
اإلستثمار

مساهمة
عامة

نموذج رقم ) (1الس ﺮة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح

أ(

االسم
الربا ي

محمد جالل ع ي فهمي

الجنسية

مصري

تاريخ امليالد

ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل
م
1

البكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول ع ى املؤهل

اسم الجهة املناحة

املحاسبة

1985م

جامعة ع ن شمس

ج( الخ ﺮات العملية للعضو املرشح
الف ﺮة
 25سنة

1964/1/16م

مجاالت الخ ﺮة
املبيعات والتسويق ووظائف التخطيط اإلس ﺮاتي ي

القطاع املصر ي واملحاس
 5سنوات
ً
د( العضوية الحالية ي مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ ﺮ مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م ا
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
) تنفيذي ،غ ﺮ
تنفيذي ،مستقل(

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية(

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

1

الشركة املتحدة للخدمات املالية

ممارسة نشاط التمويل االس الكي

غ ﺮ تنفيذي

بصفته الشخصية

رئيس اللجنة
التنفيذية،
عضو لجنة
املخاطر

شركة الشخص
الواحد مساهمة
مغلقة

2

شركة بروكو للخدمات املالية

األنشطة املساعدة للخدمات املالية

غ ﺮ تنفيذي
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