
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن لشغل  ن المرشحي  البند األول: التصويت عىل انتخاب اعضاء مجلس إدارة من بي 

ي بدأت بتاري    خ 
 16/06/2020الخمسة مقاعد الشاغرة إلستكمال الدورة الحالية الت 

(. 15/06/2023م وتنتهي بتاري    خ  ن ة الذاتية للمرشحي   م. )مرفق نماذج السي 

 



 

 

 

 

 

 

ن  ي بدأت مقاعد الشاغرة  الخمسةلشغل قائمة أسماء المرشحي 
بتاري    خ إلستكمال الدورة الحالية الت 

ي بدأت بتاري    خ 
 م15/06/2023م وتنتهي بتاري    خ  16/06/2020الت 

تيب  سم المرشح ا الت 

 يارس محمد الحرب    / األستاذ  1

 زيد عبدهللا اليعيش / األستاذ  2

 ثامر عبدالقادر جان / األستاذ  3

 محمد عبدالعزيز النعيمالدكتور/  4

 فهد طالل كردي  / األستاذ  5

ين  / األستاذ  6  محمد عبدالرحمن الجب 

    / األستاذ  7
 سعود صالح العريف 

 عبدهللا سليمان الهندي / األستاذ  8

 بشبر عبدهللا النطار / األستاذ  9

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

ياسر محمد عاتق الحربي    االسم الرباعي 

سعودي    تاريخ امليالد 29/07/1970   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 بكالوريس علم اللغويات م  1990 جامعة امللك سعود

 2 دكتوراة نظم معلومات م 2005 أي أي يو

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس شركة راد العاملية للعقارات إلى اآلن ١٤٣٨من عام 

 التنفيذي لشركة أبرال الدوليةاملؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  م ٢٠١٩م إلى  ١٩٩٠من عام 

 جمعية حاسبات السعودية م إلى االن ٢٠٠٤من 

 جمعية اإلدارة السعودية م حتى اآلن ٢٠٠٦من عام 

 PMIجمعية إدارة المشاريع األمريكية  ٢٠١٠حتى عام  ٢٠٠٦من عام 

 جمعية االقتصاد السعودية حتى اآلن ٢٠٠٦من عام 

 بريطانيا –مجلس إدارة شركة هيوستن تكنولوجيز  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٣من عام 

 السعودية –مجلس إدارة الشركة العربية لهندسة النظم  ٢٠١٦حتى  ٢٠٠٩من عام 

 السعودية –مجلس إدارة شركة األمثل للتعليم والتدريب  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٩من عام 



 دولة اإلمارات العربية المتحدة – ةالرقميرئيس مجلس إدارة الوصلة  ٢٠١٠حتى عام  ٢٠٠٦من عام 

جمهورية  –مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية لتطوير واستثمارات المشروعات  ٢٠١١حتى  ٢٠٠٨من عام 

 مصر العربية
 رئيس مجلس األعمال السعودي البولندي ٢٠١٥حتى  ٢٠٠٩من عام 

 نائب رئيس مجلس األعمال السعودي األردني ٢٠١٣حتى  ٢٠١٠من عام 

 نائب رئيس مجلس األعمال السعودي السويسري ٢٠١٥حتى عام  ٢٠٠٩من عام 

 مجلس األعمال السعودي الفرنسي إلى اآلن ٢٠١٢من عام 

 مجلس األعمال السعودي الكندي إلى اآلن ٢٠١٢من عام 

 مجلس األعمال السعودي األوكراني ٢٠١٤حتى  ٢٠٠٩من عام 

 لشباب األعمال بمجلس الغرف السعودية اللجنة الوطنية ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٩من عام 

 لجنة شباب األعمال بالغرفة التجارية بالرياض ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٩من عام من عام 

 لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفه التجارية بالرياض هـ ١٤٣٣هـ إلى عام  ١٤٢٩من عام 

 العربيةوفد رجال األعمال السعودي الجتماعات الجامعة  ٢٠٠٨في عام 

 YALمنظمة القيادات العربية الشبابية  ٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٨من عام 

 بنك مسقط –عضو مجلس إدارة صندوق األسهم العمانية  ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١١من عام 

 عضو مجلس إدارة صندوق وثيقة األوراق المالية ٢٠١٣إلى عام  ٢٠١١من عام 

 شركة الشرقية للتنميةعضو مجلس إدارة  ٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٦من عام 

 عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ٢٠١٣إلى عام  ٢٠١٠من عام 

 عضو مجلس إدارة شركة األهلية للتأمين التعاوني حتى اآلن ٢٠١٢من عام 

  

شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان 4  

 م      

      1 

      2 

      3 

      4 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

زيد بن عبدهللا بن عبدالكريم اليعيش   االسم الرباعي 

م19/03/1968  سعودي  تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 بكالوريوس محاسبة 1991 المملكة العربية السعودية

 2 ماجستير تمويل إسالمي 2009 تمويل إسالمي

 3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 4 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 5 اليوجد                  اليوجد اليوجد اليوجد

 6      اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 7      اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 8 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 9 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

 2018-حتى تاريخه رئيس تنفيذي لشركة التيسير العربية

 2015-2018 رئيس تنفيذي لشركة الجبر للتمويل

 2014-2015 رئيس تنفيذي لشركة سمنان القابضة

الهولندي السعودي البنك – االئتمان للقروض الشخصية والبطاقات االئتمانية أول  مدير  6200-2008  

 اليوجد اليوجد

نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  



الشكل القانوني 

  للشركة

 طبيعة العضوية عضوية اللجان

)بصقته الشخصية، ممثل عن 

 شخصية أعتبارية(

 صفة العضوية

غير ،تنفيذي)  

(مستقل ،تنفيذي  

 اسم الشركة  النشاط الرئيس

 م

 1 شركة الجري القابضة  نقليات مستقل صفة شخصية عضو مجلس إدارة ذات مسئولية محدودة

 2 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 4 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

ثامر عبدالقادر عباهلل جان   االسم الرباعي 

م15/6/1966  سعودي   تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

ت سوديثرن ميذجامعة سو   1 ماجستير االقتصاد التطبيقي 1995م 

م1989 جامعة امللك سعود  2 بكالوريوس االقتصاد 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

شركة إتقان كابيتال –مستشار  م12/2020-م8/2018   

بنك ساب –مدير عام الخدمات املصرفية التجارية  م6/2013 –م 3/2011   

البنك السعودي الهولندي –املدير اإلقليمي للمنطقة الغربية  م3/2011 –م 4/2008   

  

  

نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس



 لجنة املراجعة مساهمة مقفلة

 رلجنة االستثما
 1 شركة دلتا  مقاوالت مستقل بصفته الشخصية

 2 شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية االستثمار مستقل بصفته الشخصية - مساهمة مقفلة

      3 

      4 

 



 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــ

 للعضو املرشح ةــ( السيرة الذاتي1)نموذج رقم 

 بيانات الشخصية للعضو املرشح ال -1

 مــزيز علي النعيــد عبدالعــمحم االسم الرباعي 

 07/03/1952 تاريخ امليـــــــــــــــــــــالد  وديـسع الجنســــــــــــــــــــــــية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 املانحة الجهةاسم  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

1 
 دبلوم التأمين

 الصحي اإلجتماعي
 م2002 يــمين صحتأ

 ،منظمة العمل الدولية

 تورين، إيطاليا

 م1989 ووالدة أمراض نساء الزمالة االملانية 2
غرفة أطباء شمال الراين، 

 املانيا

3 
بكالوريوس الطب 

 الجراحة
 كلية الطب، جامعة القاهرة م1975 طب وجراحة

 الخبرات العملية للعضو املرشح  -3

 رةــاالت الخبــمج رةـــــــــــــــــــــــــالفت

  -م6/2021
 
 الشركة الوطنية للتربية والتعليم -عضو لجنة املراجعة حاليــــــــــــا

 -م16/6/2017

 م15/6/2020

 عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني

 شركة الصقر للتأمين التعاوني -واملكافآت عضو لجنة الترشيحات 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني -عضو لجنة املراجعة

  -م 3/2016
 
 تهيئة مستشفيات للعمل في الضمان الصحي التعاوني يعتنفيذ عدد من مشار  حاليا

  -م 3/2016
 
 مستشار إدارة خدمات صحية، مرخص، مستقل ومتفرغ حاليا

 م3/2003-2/2016
   -االعتمادمدير إدارة مدير إدارة الشؤون الفنية ثم 

 مجلس الضمان الصحي التعاوني –األمانة العامة 

 مجلس الضمان الصحي التعاوني –من مؤسس ي األمانة العامة  م2003

 مجلس الضمان الصحي التعاوني -األمانة العامة -عضو لجنة التدريب لعدة دورات متتالية م3/2003-2/2016

 م3/2003-2/2016

افقات واملطالبات والتسويات املالية، وفي مجــال تحسين دورات اإلرادات،  خبرات في إدارة املو

وكذلك في عالقات العمل بين أطراف العالقة التأمينية الثالثة، وعلى وجه الخصوص بين مقدمي 

املؤهلة، عالوة على  وشركات إدارة املطالبات نخدمات الرعاية الصحية املعتمدين وشركات التأمي

الخبرات في حل ما قد ينشأ بين طرفي العالقة التأمينية من خالفات حول تغطيات تأمينية أو 

مطالبات مالية. وفي غير ذلك من اإلجراءات ذات العالقة بعمل املنشآت الصحية في مجال الضمان 

 الصحي التعاوني.

11/1992-  

 م2/2003

 -مستشفى القوات املسلحة -إستشاري أمراض النساء والوالدة

 اململكة العربية السعودية -الرياض



 

  )مدرجةالعضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخري  -4
 
أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها: 

 أسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس ي

صفة 

 العضوية

 )تنفيذي، 

تنفيذي، غير 

 مستقل(

 طبيعة العضوية

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 
 الشركة الوطنية

 للتربية والتعليم
 الحوكمةلجنة  بصفتي الشخصية - تعليم

مساهمة 

 مــدرجة

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

فهد طالل محمد كردي   االسم الرباعي 

سعودي  تاريخ امليالد 04/06/1981   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

2001سبتمبر  جامعة جورج واشنطن ، عاصمة واشنطن الشهادة جامعيةبدء  إدارة األعمال   1 

2004مايو  جامعة ويبستر ، جنيف ، سويسرا إدارة األعمال + شهادة تصميم المواقع  

 2 شهلدة البكالوريوس اإللكترونية

مؤسسة النقد العربي  –المعهد المصرفي 

 السعودي
2008يناير   CPFP 3مخطط مالي شخصي معتمد  التخطيط المالي 

مؤسسة النقد العربي  –المعهد المصرفي 

 السعودي
2009مايو   CME-1 4 التخطيط المالي 

مؤسسة النقد العربي  –المعهد المصرفي 

 السعودي
2010أكتوبر  شهادة برنامج التدريب على  إدارة الثروات 

 WMTإدارة الثروات 
5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

، جدة ( الثرواتإدارة و رئيس قسم  نائب الرئيس التنفيذي) شركة الوطني إلدارة الثروات حاليا - 2020يناير    

2019ديسمبر  – 2016مايو  إنفستكورب ) مدير تنفيذي (  

رئيس المنطقة الغربية، جدة ( –شركة جدوى لإلستثمار ) نائب الرئيس  أبريل  – 2013يونيو  

2016 
إدارة الثروات واألصول -األهلي كابيتال   

(شريحة أصحاب الثروات المرتفعة ، جدة  – مدير الثروات الخاصة)   

2013يونيو  – 2008أبريل   

، جدة ( مدير العالقات المصرفية الخاصةالبنك السعودي الفرنسي )  

 

2008أبريل  – 2007يونيو   

( الرياض ، واالستشارات االستثمار مبيعات مسؤولالبنك السعودي الفرنسي ) 2007يونيو  – 2006أبريل    

Encore Management S.A. ) مساعد إستثمار ، جنيف سويسرا (  2006يناير  – 2004أبريل    

اللجان املنبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو 4  



الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

      1 

      2 

      3 

      4 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

 االسم الرباعي محمد عبدالرحمن املسهر الجبرين

 08/12/1961 سعودي  تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

األعمال )ماليه(إدارة  1984 جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية  1 بكالوريوس 

 جامعة جنوب إلينوي في كاربونديل ، الواليات

 المتحده
 2 ماجستير إدارة األعمال )ماليه( 1989

 3 ماجستير اقتصاد 1996 جامعة ليهاي ،الواليات المتحدة

 4 دكتوراه اإلستثمار والتمويل 1998 جامعة ليهاي ،الواليات المتحدة

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

بجامعة األمير سلطان نائب الرئيس املساعد للشؤون األكاديميه واملشرف العام على مركز ثراء املالي االن إلى  2017   

االن إلى  2012 الرئيس التنفيذي بشركة سيوب العربيه )شركتي الخاصه(  

الرئيس التنفيذي للشؤون املاليه بشركة رنا لالستثمارنائب  2012حتى  2008   

بجامعة األمير سلطانعميد كلية إدارة االعمال  2008الى  2004   

  2004الى  2003 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املاليه بشركة السيف )اعاره من الجامعه ملدة سنه فقط(

امللك سعود )تخللها اعارات للخدمات لجهات اخرى(استاذ جامعي بقسم املاليه جامعة  2017الى  1998   

  

  

  



نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

العضوية طبيعة 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 اإلنماء كابيتال اإلستثمار مستقل بصفته الشخصية لجنة املراحعه مساهمه مقفله

اليسر للتمويل شركة التمويل غير تنفيذي بصفته الشخصية لجنة املراحعه مساهمه مقفله  2 

ديقلجنة مراجعة الصنا مساهمه مقفله  3 يت التمويل الكويتي اإلستثمار مستقل صفته الشخصية 

 4 شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة متنوع مستقل بصفته الشخصية رئيس لجنة املراجعة مساهمه مقفله

ذات مسؤوليه 

 محدوده

تنفيذي غير بصفته الشخصية رئيس لجنة املراجعة  5 الشركة الوطنية العمومية للسيارات بيع السيارات 

 6 شركة األفضل لتأجير السيارات تأجير السيارات غير تنفيذي بصفته الشخصية رئيس لجنة املراجعة مساهمه مقفله

 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

 االسم الرباعي  سعود بن صالح ابراهيم العريفي

 الجنسية  سعودي تاريخ امليالد  3/6/1954

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

امريكا -كليفورنيا  –جامعة سان جوزيه   1 بكلوريوس  هندسه صناعيه  1981 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

القطاع الطبي  –مجموعه الفيصليه  –العضو املنتدب   1995-2007  

قطاع الطاقه ومشاريع التبريد املناطقي  –الرئيس التنفيذي لشركة الطاقه الثالثيه   2013-2020  

االن -2020 مكتب سعود العريفي لالستشارات االداريه   

  

  

نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  

القانوني الشكل 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس



تنفيذي  اللجنه التنفيذيه  مساهمه مغلقه  الطاقه واملرافق العامه  
الشركه الوطنية لالنتاج الثالثي 

 للطاقه 
1 

 2 شركة تكييف املناطق املحدوده  مشاريع التبريد رئيس تنفيذي عضو مجلس اداره عضو لجنه تنفيذيه مساهمه مغلقه

 3 شركة كوشمن ان ويكفيلد ادارة مرافق  غير تنفيذي عضو مجلس اداره  مساهمه مغلقه

 4 شركة الصقر للتامين التعاوني  قطاع التامين  غير تنفيذي عضو مجلس اداره مستقل  مساهمه عامه

 5 شركة الصقر للتامين التعاوني  قطاع التامين غير تنفيذي  عضو لجنه مراجعه مستقل   مساهمه عامه

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لذاتية( السيرة ا1نموذج رقم )  

. البيانات الشخصية للعضو املرشح1  

عبدهللا سليمان محمد الهندي    االسم الرباعي 

هـ 1399/  4/  20   سعودي   تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

أعمالإدارة  2001 جامعة امللك سعود  1 بكالريوس 

 2 زمالة تأمين 2011 املعهد امللكي البريطاني

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

وزارة البيئة واملياه والزراعة –مستشار شؤون التأمين  اآلن – 2017   

التعاونية للتأمين –مدير عام المبيعات للشركات الكبيرة والحسابات الرئيسية   2012 - 2017  

األهلية للتأمين –مدير تأمين السيارات   2011 - 2012  

مالذ للتأمين – مدير مطالبات السيارات  2008 - 2011  

التعاونية للتأمين – مدير وحدة مزودي الخدمة  2001 - 2008  

حالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها. العضوية ال4  

دال يوج       1 

      2 

      3 

      4 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 

الشخصية للعضو املرشح. البيانات 1  

بشير عبدهللا محمد النطار   االسم الرباعي 

 09/05/1396 سعودي  تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

جامعة البحرين    30/01/2022 إدارة أعمال   ماجستير      1 

الجامعة العربية املفتوحة    01/10/2013 إدارة أعمال   بكالريوس     2 

الجامعة العربية املفتوحة    02/01/2016 آداب   كالريوسب      3 

30/09/2015 أكاديمية البنك السعودي الفرنس ي اإلدارة العامة واملوارد البشرية      4 برنامج تطوير املوهوبين )مدةسنتين( 

السعوديالبنك املركزي   30/10/2014  5 الشهادة املهنية املصرفية مصرفية األفراد 

فرنسا -كريدي أجريكول    01/08/2014  6       نشهادة تدريب املدربي اإلدارة البنكية 

04/05/2011 أكاديمية البنك السعودي الفرنس ي  7   شهادة التأمين املصرفي التأمين 

01/05/2003 معهد العاملية اآلليعلوم الحاسب   دبلوم     8 

معهد اإلدارة العامة   01/02/1997 اإلدارة البنكية   دبلوم     9 

 

 
. الخبرات العملية للعضو املرشح3  

 الفترة مجاالت الخبرة

الى اآلن 01/01/2022من  إدارة مشاريع عقارية وعقود إدارية  لشركات خاصة  

للمبيعات باملنطقة الشرقيةالبنك السعودي الفرنس ي  بوظيفة املدير اإلقليمي  12/2021الى  12/2019من    

12/2019الى  01/2016من  البنك السعودي الفرنس ي بوظيفة مدير شبكة فروع منطقة  

12/2015الى  01/2012من  البنك السعودي الفرنس ي بوظيفة قائد فريق املبيعات   

12/2011الى  01/2004من  البنك السعودي الفرنس ي مدير فرع  

بثقة منهاالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان املن. 4  

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

، مستقل(تنفيذي  

 م اسم الشركة النشاط الرئيس



 1 اليوجد     

 2 اليوجد     

 3 اليوجد     

 4 اليوجد     

 


