
 
 ( 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
 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

 



  
 

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
ثقة منها: أالقانو      و اللجان المن

ل   الش

 القانو 

كة   لل

ة اللجان   عض
ةط عةالعض   صفته( ب

ة،ممثل عن  الشخص
ارة)  ةاعت  شخص

ة   صفة العض

ذي   ذي  غ تنف )تنف
 مستقل( 

س شاط الرئ كة  ال  اسم ال

 م

           1 

              2 

              3 

  

السيرة الذاتية  –) 1نموذج رقم (                 


