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 البيانات الشخصية للعضو المرشح  ( أ

األسم  عبدالعزيز بن محمد بن حمد الرقيب 

 الرباعي 

تاريخ  14/10/1982

 الميالد

سعودي    
   الجنسية 

 للعضو المرشحالمؤهالت العلمية ( ب

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة

University of Kansas, USA 2005  1 بكالوريوس هندسة بترول 

Cornell University, USA 2009  2 ماجستير هندسة كيميائية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح ( ج

 الفترة  مجاالت الخبرة  

2005-2009 أرامكو السعودية, مهندس بترول   

2009-2011 باين أند كومباني, مستشار   

Present-2011 شركة امتياز العربية, المدير العام  

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

 : المنبثقة منها

الشكل 

القانوني  

 كة للشر

بصفت   )طبيعة العضوية  عضوية اللجان 

الشخصية  اثل عن شخصية  

 (اعتبارية

صفة العضوية  

تنفيذي  غير تنفيذي  )

 ( مستقل

  اسم الشركة النشاط الرئيس 
 م

 مساهمة مقفلة 
 1 حمد محمد الرقيب و أوالده التجارية  تجارة األثاث الجاهز  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  ال يوجد 

 مساهمة مقفلة 
 2 مستقبل المرح التجارية  الترفيه  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  يوجد ال 

 مساهمة مقفلة 
 3 الريمة للتطوير العقاري  تطوير عقاري  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  ال يوجد 

 مساهمة مقفلة 
 4 اإلمتياز الرياضي  أندية رياضية  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  ال يوجد 

 ال يوجد   ذات شخص واحد 
 بصفته الشخصية 

 5 راسنايا نجد لالستثم استثمارات  ي تنفيذ

 ال يوجد  مسؤولة محدودة 
 بصفته الشخصية 

 6 المذاق المبتكر التجارية  مطاعم فاخرة  تنفيذي 

 ال يوجد  مسؤولية محدودة 
 بصفته الشخصية 

 7 لي التجارية  صالمذاق األ مطاعم فاخرة  تنفيذي 

 ال يوجد  مسؤولية محدودة 
 الشخصية بصفته 

 8 المرتفعات الشرقية لالستثمار  استثمارات  تنفيذي 

 يوجد  مساهمة عامة 
 بصفته الشخصية 

 9 هرفى للخدمات الغذائية  مطاعم مستقل 

 يوجد  مساهمة مقفلة 
 بصفته الشخصية 

 10 امتياز العربية  تجزئة  تنفيذى 
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