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   البيانات الشخصية للعضو المرشح ) أ

 الرباع   االسم  مصعب عبدالرحمن عيضه الجعيد 

 الجـنسـيـة سعودي تاريــــخ الميالد هـ 1406/ 10/ 1

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص     تاريــــخ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

Durham Uni, UK 2017  1   دكتوراة حوكمة الشركات 

Bangor Uni, UK 2011    2   ماجستير المحاسبة والمالية 

 3   بكالوريوس  القانون 2020 جامعة الملك عبدالعزيز

 4   بكالوريوس  المحاسبة  2008 جامعة أم القرى 

 5   بكالوريوس  المحاسبة  2011 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخبر

ة   ة     مجاالت الخبر    الفبر

 . ن ن والمحاسبي  ، الهيئة السعودية للمراجعي   
 حتى اآلن  -01/2021 المدير التنفيذي للغوية والتطوير المهنن

 2019/ 12 –  2019/ 01 رئيس قسم المحاسبة، جامعة أم القرى. 

 2019/ 12 –  2012/ 05 أستاذ مساعد، جامعة أم القرى 

كة ارنست ويونغ   04/2012 – 01/2012 مساعد مراجع، شر

كات مساهمة  د)     مجالس إدارات شر
كة  أو أي و غب  مدرجةأخرى (مدرجة أالعضوية الحالية فن   خرىأ شر

 
كان شكلها   أيا

  
   و اللجان المنبثقة منها: أالقانونن

الشكل  

  
 القانونن

كة   للشر

 عضوية اللجان 

  بصفته) بيعةالعضويةط
 الشخصية،ممثل عن
 شخصيةاعتبارية( 

 صفة العضوية 

(تنفيذي  غب  تنفيذي  
 مستقل) 

كة  النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

 1 األحماض األمينية السعودية  األحماض  - شخصية  المراجعة  مساهمة مغلقة 

  

السيرة الذاتية  –( 1نموذج رقم )                 



 

 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  (أ
 اثمر مسفر عوض الوادعي  الرابعي  االسم

 1404/ 28/02 اتريخ امليالد  سعودي  اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل م
 جامعة اليمامة  2016 إدارة أعمال ماجستري  1

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة  الفرتة 

 الرقابة الداخلية  مجموعة سامبا المالية -مساعد مدير  2013إىل  2006

 المراجعة الداخلية  مرصف اإلنماء -مساعد مدير  2014إىل  2013

 البنك األول  -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إىل  2014

كة اليرس لإلجاره والتمويل -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018إىل  2017  شر

 2019حتى ا 2018
س   -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  كة أمريكان أكسبر  شر

 

 المراجعة الداخلية مدير برنامج  –مجموعة سامبا المالية  2019إىل نوفمبر   2019ابريل 

 الداخلية للمراجعة اإلدارة العامةمدير عام  -الهيئة العامة للجمارك  2021ابريل  -  2019ديسمبر 

ية -المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حتى األن 2021ابريل   صندوق تنمية الموارد البرسر

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: احلاليةالعضوية  ( د

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
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 اللجان عضوية 

الشكل القانوين  
 للشركة

ي  1
ي الوطت   صفة الشخصية مستقل  البنوك  البنك العربر

 عضو مجلس اإلدارة 
 رئيس لجنة المراجعة 

عضو لجنة 
شيحات والمكافأت  البى

 مدرجه

 



 

 

ة ) 1نموذج رقم (   الذاتية  الس
صية للعضو  .1  املر البيانات ال

ا  في    االسم الر يم العر   سعود صا ابرا

ــة  ــ سـيـــ ـ خ امليالد  سعودي  ا   6/3/1954  تار

الت العلمية للعضو  . 2   املؤ

ل   م ل   التخصص   املؤ صول ع املؤ خ ا ة املانحة   تار   اسم ا

س  1 لور   1981  تكنولوجيا صناعيه   ب
ه وز - اليفورنيا-جامعة سا

  الواليات املتحده 

2  
دوره متقدمه دوليه لكبار  

ن     التنفيذي
  برنامج تنفيذي 

ن شيق  –ادارة االعمال  -جامعة م

  الواليات املتحده  
1998  

  IMD- Switzerland 2001  تنظيم االداء   دوره دوليه متقدمه باالداره    3

  دوره دوليه متقدمه باالداره   4
برنامج متقدم لكبار  

ن    التنفيذي
IMD- Switzerland  2006  

5          

ات العملية للعضو  .3  ا

ة  ة   الف   مجاالت ا

ندس مشروع   1981-1984 ه - م ائيه مركز ر ع ك اء   –ادارة مشار ر اض  -املؤسسه العامه للك   الر

شغيل والصيانه    1984-1991 س قطاع ال شفى امللك فيصل التخص  –رئ اض  - مس   الر

ي   1991-1995 ت للبث الفضا ق الف لشركة اور س الفر   مجموعه املوارد   –مؤسس ورئ

موعه الفيصليه   1995-2007   العضو املنتدب للقطاع الط والسم والبصري 

اض الطبيه   2007-2013 س شركة الر ك    –رئ   مجموعه فواز ا

ي للطاقه وشركة امدادات الطاقه وشركة تكييف املناطق    2013-2020 س التنفيذي للشركه الوطنيه لالنتاج الثال الرئ

دوده    ا
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ة للعضو المرشح ( أ انات الشخص     الب

اف دهللا اله د بن حسام بن ع   ي
ا  االسم   ال

 ه   1403 09 08 

ــــخ   تار
الد   الم

 سعودي 

ـة سـ     الجـ

ة  للعضو المرشح ب(       المؤهالت العلم

ــــخ الحصول عل  المؤهل      اسم الجهة المانحة       م      المؤهل       التخصص      تار
  جامعة جنوب يوتا 

Southern Utah University 2013  ة  1   ماجست  محاس
  جامعة جنوب يوتا 

Southern Utah University 2012 إدارة أعمالMBA  2    ماجسي 

كية  ن األمر ن القانوني ي اس  CPA   3ال  اي   محاسب قانو  AICPA 2014يئة ا

ن  ن السعودي اسب ا   محاسب قانو  SOCPA 2015يئة ا  SOCPA   4السوك

ة  2017 تقييم شأة اقتصاد م م م   مق  iiBV   5مق

ة للعضو المرشح       ج(   ات العمل     الخ

ة    ة       مجاالت الخ     الف

ضة (مختصة  مجال الطاقة،   ان القا ة  مدير ما لمجموعة أبون اه، واألعمال الهندس ة الم التجزئة، الصناعة، تحل
ة)   ح اآلن  2020  والزراع

كة زروكس كت  ان   ة  مجموعة العل ات المال ة والحلول   Xeroxمدير ما و العمل (مختصة  مجال التقن
ة مثل برجر كنج   ة (مختصة  سلسلة المطاعم العالم ان الغذائ كة العل انة) و اعة وخدمات الص ة والط المكت

ها)   سنوات  4 وغ
ارسونز  كة وور  طة  مجال الطاقة    WorleyParsonsمدير ما   ة المرت شارات الهندس (مختصة  مجال االس

ــــع) دارة المشار تان  والغاز و  س

ست و يونج    ة)  EYمراجع خار  ار ة و شارات مال ة من مراجعة واس تان   (مختصة  مجال الخدمات المال  س

كة   ف   ال ة (مختصة   UTCMمحلل ت ك ة يوتا األم ف)   وال ال ل الت ة لتحل شارات المال تان  مجال االس  س

ي   ات مركز خ مة-مسؤول ما عن حسا ة  -مركز الح ك ة يوتا األم تان   وال  س

 سنوات  3 تعل  العمل  قطاع حكو 

ات مساهمة  د(   ة  مجالس إدارات  ة الحال ا  خرىأ كة  أو أي و غ مدرجةأخرى )مدرجة أالعض لها   أ ان ش
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 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي .ا

 ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ االسم الرباعي

 الجنسية
 م 1396/  60/  12  تاريخ الميالد سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.2

 م
 التخصص المؤهل

تاريخ الحصول 

 على المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 المجلس العام للبنوك م2612 مالية اسالمية ماجستير 1

 جامعة سنترال ويسترن م2660 إدارة التسويق ماجستير 2

 جامعة الملك سعود م2666 لغة يابانية بكالوريوس 3

4 CIB المجلس العام للبنوك م2612 مصرفية اسالمية 

5 CISCAM المجلس العام للبنوك م2612 اسواق مالية 

6 CISTRAF للبنوك المجلس العام م2612 رة دوليةاتج 

7 CISRIM المجلس العام للبنوك م2612 ادارة مخاطر 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
 رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة م لآلن7102من 

 مصرف الراجحي -مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة م7102 –م 7102من 

 المالية وكبار العمالء لشركة الرياض المالية مدير وحدة المؤسسات م7102 –م 7102من 

 مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واإلستثمار بنك الرياض م7102 – 0992من 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .4

 :كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس
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بر خلف هللا الزايدي خالد ج  

دي سعو هـ  01/01/1393   

 بكالوريوس 
هندسية  إدارة ماجستير   

 جامعة الملك عبدالعزيز 

2003 Florida Institute 

 of Technology 

 

 1994 محاسبة 

2018-2019 االتصاالت وتقنية المعلومات  هيئة – ي مستشار مال  .   
8200-2013 شركة الخبير المالية  –إدارة األصول، وادارة الحفظ. وقد تنوعت مهامي الوظيفية بتنوع االدارات التي عملت بها.    .   

الرياض بنك   – إدارة االسهم الدولية  2004-0720  
امين التعاوني سالمة للتشركة   – ير ماليمحاسب ثم رئيس قسم حسابات ثم مد  1994-8199  

شركة سالمة للتامين التعاوني   .  االستثمار  بصفة شخصية  مستقل  التامين  

مراجعة ال  

 شركة مساهمة

في تداول عامة مدرجة    



  

 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح ) أ

 الرباع   االسم  عبدهللا بن عايض الرحيل  

 الجـنسـيـة سعودي تاريــــخ الميالد هـ 1416/ 12/ 03

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص     تاريــــخ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1   بكالوريوس  شريعة  ه 1439 امعة القصيم ج

 2   ماجستير الفقه المقارن   ه 1441 د العالي للقضاء املعه

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخبر

ة   ة     مجاالت الخبر    الفبر

كة أمواج السعودي المدير التنفيذي   تاريخه حتى  -م2016 لشر

 حتى تاريخه   –  2018 ضو لجنة ريادة األعمال بغرفة حفر الباطن ع

هالمدير التنفي ز كة الحركة المتمب   حتى تاريخه    –  2020 يص الجمرك   للتخل ذي لشر

كات مساهمة  د)     مجالس إدارات شر
كة  أو أي و غب  مدرجةأخرى (مدرجة أالعضوية الحالية فز   خرىأ شر

 
كان شكلها   أيا

  
   و اللجان المنبثقة منها: أالقانونز

  
 الشكل القانونز

كة   للشر

عضوية  
 اللجان 

  بصفته) بيعةالعضويةط
 الشخصية،ممثل عن
 شخصيةاعتبارية( 

 صفة العضوية 

(تنفيذي  غب  تنفيذي  
 مستقل) 

كة  النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

كة ذات شخص واحد   1 للتجارة  مواج السعودية األ تجارة الجملة والتجزئة  المدير التنفيذي  -  -  شر

 2 لجسمقطرة عناية للعناية با جسمالعناية بال المدير التنفيذي  -  -  مساهمة مغلقة 

 3 الحركة المتميزة  ص الجمركي التخلي  نائب المدير العام -  -  مساهمة 

  

السيرة الذاتية  –( 1نموذج رقم )                 
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 البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم   الربا

 الجنسية  امليالد تاريخ 

 املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

ى املؤهل اسم الجهة املناحة  م املؤهل التخصص تاريخ الحصول ع
    1 
    2 
    3 
    4  
    5  

رات  )ج  املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  رة  الخ  الف
    
    
    
    
    

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

 الشكل 
 للشركة القانوني

 عضوية
 اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

 عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة
ر تنفيذي،(  غ

 )مستقل تنفيذي،
  م الشركة اسم الرئيس  النشاط

       1 
       2 
      3 
       4 

  

2015

2016
2017

08/08/1413 

- 2019

-  2017
2017 - 2016





 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 طارق سعد عبدالعزيز التويجري  الرابعي  االسم

 ه 1399/ 10/ 23 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 الجامعة العربية المفتوحة  2016 إدارة أعمال  بكالوريوس  1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 شركة المراكز العربية - مستشار الرئيس التنفيذي إلى االن  2020

 بنك البالد  - مدير إقليمي المصرفية الخاصة 2020إلى  2018

 شركة نسيل القابضة  – استثمارات االسهممدير   2017إلى  2010

 شركة الوساطة المالية وساطة كابيتال  - نائب الرئيس التنفيذي للتداول 2010إلى  2008

 2008إلى  2004
 الجزيرة كابيتال    - كبير الوسطاء 

 

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 الصفة الشخصية  مستقل  شركات النقل   شركة السديس للنقليات  1
 عضو مجلس اإلدارة 

 
شركة مساهمة  

 مقفلة

 بيت الرياضة الفالح  2

األجهزة  

والمالبس  

 الرياضية 
 الصفة الشخصية  مستقل 

 عضو مجلس اإلدارة 

 

شركة مساهمة  

 مقفلة

 شركة ثوب األصيل  3

السلع 

االستهالكية  

 الكمالية 

 الصفة الشخصية  مستقل 
 عضو مجلس اإلدارة 

 

شركة مساهمة  

 عامة

4 

HSBC   الصناديق

صندوق   20)  االستثمارية

) 

صناديق  

 استثمارية 
 الصفة الشخصية  مستقل 

 عضو مجلس اإلدارة 

 

صناديق  

 استثمارية 

5 
شركة صدر للخدمات  

 اللوجستية 

خدمات  

صناعية  

 ولوجستية 

 الصفة الشخصية  مستقل 

االدارة   مجلس  عضو 

المكافات  ول جنة 

 والترشيحات 

شركة مساهمة  

 مدرجة

 



 

 (    3نموذج ) 
  ل(ل(لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداو لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية )تداو   ة اعتباريةة اعتباريةاملعين/املمثل عن شخصي املعين/املمثل عن شخصي / / للعضو املرشحللعضو املرشحنموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية 

 ( 3نموذج )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية ( 1ذج رقم )نمو
 

 

 

 

 

 

  املرشح  للعضو البيانات الشخصية أ( 

 قيل دهللا بن زيني عموفق بن عب االسم الرباعي 

 هـ   14/07/1399 تاريخ امليالد  سعودي ة ـــــــيـنسـالج

 املرشح  للعضو  املؤهالت العلمية  ب(

 م الجهة املانحة سا ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص  ؤهل امل م

 جامعة امللك عبدالعزيز  م 2015 دارة أعمال ا ماجستير 1

 ة امللك فهد للبترول و املعادن جامع م 2003 ناعيةدسة صنه بكالوريوس  2

3     

4     

5     

  املرشح  للعضو  الخبرات العمليةج( 

 مجاالت الخبرة الفترة 

 بنده للتجزئةكة شر  –د و النقمدير الخزينة  االن حتى  – م 2018

 السعودية لإلقتصاد و التنمية )سدكو( الشركة  –زينة مدير قسم الخ م2018 –م 2013

 الجزيرةبنك  –قسم الخزينة مدير أول  م2013 –م 2003

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

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
  الشكل القانوني

 للشركة

 يةكة السعودية لحلول التقنالشر  1
تطوير التطبيقات و  

 حلول التقنية املالية 
  شخص ي  غير تنفيذي

 م.م. ذ.

2       

3       

4       

  



 
 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

المعمر  نعبدالمحسطالل بن عثمــان بن       الرباع   االسم   

هــ   1401/ 04/ 28      الجنسية سعــودي الميالد تاري    خ 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ( ب

 م المؤهل  التخصص تاريــــخ الحصول عىل المؤهل  اسم الجهة المانحة

م 2005 جامعة الملك سعود   1 بكالوريوس إدارة أعمال  إدارة أعمال  

المملكة    – جامعة كارديف
 المتحدة 

م 2010  إدارة أعمال  
 ماجستير إدارة أعمال 

MBA  
2 

ن    – معهد تشارترد للتأمير
 المملكة المتحدة 

م 2015 ن   ن  تأمير يطانية للتأمير  3 الزمالة الملكية الير

ن المعهد     –األمريك  للتأمير
 الواليات المتحدة 

م 2014   إدارة المخاطر إدارة مخاطر  
ن
 4 الزمالة األمريكية ف

كلية لندن لألعمال    –انسياد 
ها   وغير

ة من  م 2019 –م 2013الفير   اإلدارة التنفيذية إدارة تنفيذية 
ن
 5 عدة دورات ف

ات العلمية للعضو المرشحج           ( الخير

ةمجاالت  ة  الخير  الفير

2005 –  2002  محلل  

2012 -  2005  مكتتب أخطار  

2016 -  2012  رئيس إدارة المخاطر  

2020 -  2016 مدير إدارة المخاطر و استمرارية األعمال   

  و السياسات واإلجراءات  –نائب الرئيس التنفيذي 
انن إدارة المخاطر المؤسسية و األمن السيير  2020   -    

 
حاليا  

  أو اللجان الم
كة أخرى أي كان شكلها القانونن كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

 نبثقة منها: د( العضوية الحالية فن

 الشكل
ي  
 القانون 
ي  كةللش 

 
اللجاني عضوية  

 طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل  )بصفته 

 عن شخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط  
 الرئيس 

 
كةي اسم الش   

 
 م

مساهمه  
 عامه

عضو مجلس  
 اإلدارة 

 مستقل شخصية 
المواد  
 األساسية

كة إسمنت الجوف  1 شر

مساهمه  
 عامه

رئيس لجنة 
 المخاطر 

 مستقل شخصية 
المواد  
 األساسية

كة إسمنت  الجوفشر  2 

      3 

 

 



  

 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح ) أ

   عمر بن نصي  
كات  يف  بن محمد الير  الرباع   االسم  الشر

 الج نس ي ة سعودي تاري    خ الميالد ه 1403/ 01/ 27

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1   دكتوراة فقه مقارن  ه 1438/ 07/ 12 ياضاإلمام بالر عالي للقضاء بجامعةالمعهد ال

 2 جستيرما فقه مقارن  هـ 08/04/1429 ياضاإلمام بالر عالي للقضاء بجامعةالمعهد ال

 3 بكالوريوس  شريعة  هـ 20/04/1425 ة المنورةالجامعة اإلسالمية بالمدين 

 4 دة الدولية الشها لوجستيات والنقل ال م 05/06/2020 معهد تشارتر )بريطانيا(

 5 زميل تحكيم م 01 /12 /2016 (EGF258اتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل برقم )

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفي 

  عدد من القضايا التجارية. من الهيئات ا محكم ورئيس لعدد  
 خه إلى تاري – 01/2019 لتحكيمية ف 

كة فلل الزهور المحدودة.   م 2018/ 04-م 2017/ 05 عضو مجلس المديرين بشر

 م 2018/ 04  –م 2017/ 05 حدودة. كة نجمة الدلتا للمقاوالت المعضو مجلس المديرين بشر 

كة أبنا عضو مجلس   م 2018/ 04  –م 2017/ 05 ء عبدهللا البليهد لالستثمار التجاري القابضة. المديرين بشر

كة فهد بن عبدهللا البل كاه للتجارة واال عضو مجلس المديرين بشر  م 2018/ 04  –م 2017/ 05 ستثمار. يهد وشر

  تسوية منازعات بالمحكمة الدولية بلندن
 م 2020/ 11  –م 2016/ 11 ( 230318برقم )  قاض 

  ه
  سوابق بديوان المظالم وممثله ف 

ا قاض  ف عىل إديئة الخير تدريب القضاة بأمانة  ارة  ء بمجلس الوزراء بالمملكة والمشر
 مجلس القضاء اإلداري بالرياض 

 م 2016/ 07  –م 2009/ 09

كات    عدد من الشر
  سوق األسمستثمر ف 

كات ف   تاريخه إىل  –م 2016/ 01 م السعودي. هالناشئة وعدد من الشر

كات مساهمة  د)     مجالس إدارات شر
كة  أو أي و غي  مدرجةأخرى (مدرجة أالعضوية الحالية ف    خرىأ شر

 
كان شكلها   أيا

  
   و اللجان المنبثقة منها: أالقانوت 

  
 الشكل القانوت 

كة   للشر

عضوية  
 اللجان 

  بصفته) بيعةالعضويةط
 الشخصية،ممثل عن
 شخصيةاعتبارية( 

 صفة العضوية 

(تنفيذي  غي  تنفيذي  
 مستقل) 

كة  النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

حدودة  ذات مسؤولية م

 مهنية
 1 شركة وثقى لالستشارات القانونية  المحاماة والتوثيق  تنفيذي  شخصية  

  

السيرة الذاتية  –( 1نموذج رقم )                 



 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 جامعة امللك عبدالعزيز  2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2

 الوطنية إيرلندا جامعة 2019-06 أدارة مشاريع  –هندسة صناعية  دكتوراة هندسة   3

4 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

ع برامج التمكيين مشرو  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 بروكتر اند جامبل –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية –مدير مشاريع   2002-2003

 صافوال لألغذية  –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية  –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة  2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة یلألغذ صافوال - والخدمات ةیالھندس االدارة  - ذيیتنف ریمد 2008-2011

 )مشروع مشترك بین صافوال واملراعي وشركات عاملیة( - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول   2011-2013

 ةیلالغذ صافوال مجموعة - عیاملشار  و ةیالھندس االدارة  -  أول  ذيیتنف ریمد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا  -محاضر ومشرف أبحاث املاجستیر  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -و ريادة االعمال  االقتصادي التطوير قسم العلمي ومدبر البحث عمادة لیوك حتى االن -2019

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 
تنفيذي، غير  )صفة العضوية 

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته  )

الشخصية، ممثل  

عن شخصية 

 ( اعتبارية

عضوية 

 اللجان 

الشكل 

القانوني  

 للشركة 



  

 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح ) أ

 الرباع   االسم  محمد خضر محمد أوتيده 

 الج نس ي ة فلسطيني تاري    خ الميالد 1967/ 23/08

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1   دكتوراة االدارة العامة  م 2010 اس جامعة بلفورد تكس

 2 جستيرما عمال إدارة األ م 2008 اس جامعة بلفورد تكس

 3 بكالوريوس  كلية التربية م 1993 جامعة أم القرى مكة 

 4 دبلوم تجاري مالي  تجاري مالي  م 1985 هنيالجامعة العامة للتعليم الفني والم

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخبر

ة   ة     مجاالت الخبر    الفبر

  الحجاج للدول مطوؤسسة  م – مجلس اإلدارة  سكرتارية أمانة 
 هـ 1432-1416 ربيةالع فر

  الحجاج للدول -ودة والتدريب ر إدارة الجد مديمساع
 هـ 1436- 1432 العربية  مؤسسة مطوفر

  
  الحجاج للدول  -ذي لخدمة حجاج جمهورية مض القطاع التنفي مساعد رئيس فر

 هـ 1442- 1436 العربيةمؤسسة مطوفر

كات مساهمة  د)     مجالس إدارات شر
كة  أو أي و غبر مدرجةأخرى (مدرجة أالعضوية الحالية فر   خرىأ شر

 
كان شكلها   أيا

  
   و اللجان المنبثقة منها: أالقانونر

  
 الشكل القانونر

كة   للشر

عضوية  
 اللجان 

  بصفته) بيعةالعضويةط
 الشخصية،ممثل عن
 شخصيةاعتبارية( 

 صفة العضوية 

(تنفيذي  غبر تنفيذي  
 مستقل) 

كة  النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

 -   -  -  -  - 1 

  

السيرة الذاتية  –( 1نموذج رقم )                 



 
 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 خالد سليمان عبدهللا املديفر الرابعي  االسم

 ه 1390/ 07/ 01 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 جامعة الملك سعود بالرياض  م  1996 الهندسة الكيميائية  بكالوريوس  1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 للحلول الرقمية العبيكانشركة  - المدير العام إلى االن  2017

 شركة الرياض فود  - العضو المنتدب 2017إلى    2014

 شركة أسواق العثيم  - التنفيذينائب الرئيس   2014إلى    2013

 شركة أسواق العثيم  - عام التصنيع واللوجستيك والمشترياتمدير  2013إلى    2013

شركة العبيكان الصناعية -    2013إلى    2012  مدير عام 
 

 شركة العبيكان الصناعية  -م نائب المدير العا 2012ىل إ 2010

كة السعودية للصناعات الدوائية مدير ادارة االنتاج  2010ىلي إ 1996  الشر

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 سهل المدارشركة  1
االعمال 

اللوجستية  
 االلكترونية 

 عضو مجلس اإلدارة  الصفة الشخصية         مستقل      
 

  شركة مساهمة
 مقفلة

للخدمات   شركة صدر 2
 اللوجستية 

 –الصناعات 
الخدمات  

 التجارية والمهنية
 عضو مجلس اإلدارة  الصفة الشخصية  مستقل 

شركة مساهمة  
 مدرجة

 



 
 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 محمد عبدهللا عبدالكريم الصمعاني  الرابعي  االسم

 ه 1375/ 07/ 01 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 املناحة اسم اجلهة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 امللك عبدالعزيز جامعة   م 1983 إدارة أعمال    بكالريوس 1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 شركة سافا لالستثمار الدولية  - مدير عام 2020إىل  2013

ي للصناعات المعدنية –مدير عام  2016إىل  1994
 مصنع الصمعان 

  

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

كة صدر للخدمات   1 شر
 اللوجستية 

 –الصناعات 
الخدمات  

 التجارية والمهنية
كة مساهمة  رئيس مجلس االدارة  صفة الشخصية  مستقل  شر

 مدرجة 

 



 
 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 الصمعاني عبد هللابندر محمد  الرابعي  االسم

 ه 1397/ 12/ 14 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 القصيم جامعة   م2007 إدارة أعمال  ماجستري   1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

كة صدر للخدمات اللوجستية  - العضو المنتدب االن إىل  2021/ 03  شر

كة صدر للخدمات اللوجستية - الرئيس التنفيذي  2021/ 03إىل  2002  شر

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

كة صدر للخدمات   1 شر
 اللوجستية 

  –الصناعات  ا
الخدمات  

 التجارية والمهنية
نائب رئيس مجلس  صفة الشخصية  تنفيذي 

 االدارة
كة مساهمة  شر

 مدرجة 

 



  

 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح ) أ

 الرباع   االسم  الفيصل د بن محممحمد بن عبدالعزيز 

 الج نس ي ة سعودي تاري    خ الميالد 1993/ 18/04

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح ب)  

   م    المؤهل     التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة  

 1   بكالوريوس  هندسة ميكانيكة م 2015 األمير سطام جامعة 

ات العملية للعضو المرشح       ج)      الخبر

ة   ة     مجاالت الخبر    الفبر

كة الوطنية لألنظمة الميكانيكة  – دير إدارة الجودةنائب م  اآلن -2020 الشر

كة الوطنية لألنظمة الميكانيكة  - سم ضبط الجودةرئيس ق  2020- 2017 الشر

 2017- 2016 د كلية الهندسة بجامعة الملك سعو -ضر محا 

ف انتاج   2015 المؤسسة العامة للصناعات العسكرية -مهندس مشر

كات مساهمة  د)     مجالس إدارات شر
كة  أو أي و غبر مدرجةأخرى (مدرجة أالعضوية الحالية فر   خرىأ شر

 
كان شكلها   أيا

  
   و اللجان المنبثقة منها: أالقانونر

  
 الشكل القانونر

كة   للشر

عضوية  
 اللجان 

  بصفته) بيعةالعضويةط
 الشخصية،ممثل عن
 شخصيةاعتبارية( 

 صفة العضوية 

(تنفيذي  غبر تنفيذي  
 مستقل) 

كة  النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

 -   -  -  -  - 1 

  

السيرة الذاتية  –( 1نموذج رقم )                 





 
 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ

 عبدالرحمن بن إبراهيم بن حمد الهدلق  الرابعي  االسم

 ه  1410-02-20 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 كليات الشرق العربيجامعة  م  2015 إدارة أعمال  ماجستير   1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 شركة صدر للخدمات اللوجستية - الرئيس التنفيذي م حتى االن 2020

 ( ةمقفلمساهمة  )شركة   أبناء عبدالرحمن الشعالنشركة  - الرئيس التنفيذي م 2020م حتى 2017

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

شركة دار المركبة لتأجير   1
 السيارات 

تأجير  
مجلس اإلدارة  عضو الصفة الشخصية  مستقل  السيارات   

 
مساهمة  شركة 

 مقفلة

وير التط شركة كود العقارية 2
مجلس اإلدارة  رئيس الصفة الشخصية  مستقل  العقاري  

 
مساهمة  شركة 

 مقفلة
 


