
 

 

 

 

 

 

 

 املتقدمين للترشح لعضوية 

 مجلس إدارة شركة سناد القابضة

 (16للدورة رقم ) 

  



 

 

 لعضوية مجلس اإلدارة املتقدمين للترشح 

 من أعضاء املجلس الحالي

 طبيعة العضوية تصنيف العضوية الجنسية االسم م

 بصفة شخصية مستقل سعودي خالد حممد سعد البواردي 1

 بصفة شخصية مستقل سعودي   ا الخي عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل 2

 بصفة شخصية مستقل سعودي قريامحد سراج عبد الرمحن خو 3

 بصفة شخصية مستقل سعودي تركي ناصر سليمان الدهمش 4

 بصفة شخصية مستقل سعودي بصيليمنصور عبدالعزيز راشد ال 5

 بصفة شخصية غري تنفيذي سعودي حسني علي حسني شبكخي 6

 بصفة شخصية مستقل سعودي لختويحممد عبدالعزيز عبداهلل ا 7

 بصفة شخصية تنفيذي سعودي هلويشعبداهلل إبراهيم سليمان ا 8

 بصفة شخصية غري تنفيذي سعودي اهلل احلديثيعبدسليمان إبراهيم  9

 بصفة شخصية مستقل سعودي يميدأديب صاحل عبدالرمحن احمل 10

 بصفة شخصية مستقل سعودي عمر عبداهلل علي جفري 11

 بصفة شخصية مستقل سعودي يقيمها صاحل عبدالعزيز العت 12

 شخصيةبصفة  مستقل سعودي العتييب شاكر نافل شارع الخيباني 13

 بصفة شخصية مستقل سعودي بر البوعيننيفرحان وليد إمساعيل اجلا 14

 بصفة شخصية مستقل سعودي ن السكيتحممد عبدالوهاب عبدالرمح 15

 بصفة شخصية مستقل سعودي فيصل حممد أمني شاكر 16

 بصفة شخصية مستقل سعودي بسعد عبدالعزيز ناصر اخلل 17

 بصفة شخصية مستقل سعودي مريع سعد مريع هباش 18

 بصفة شخصية غري تنفيذي سعودي عمرو حممد عبداهلل كامل 19

 بصفة شخصية مستقل سعودي حسن عمر علي با مخيس 20

 بصفة شخصية غري تنفيذي سعودي نيعبدالعزيز حممد عبده ميا 21

 بصفة شخصية مستقل سعودي هاشم عبداهلل هاشم النمر 22

 بصفة شخصية مستقل سعودي لعزيز اجلربينجربين عبدا الرمحندعب 23

 بصفة شخصية مستقل سعودي دأمحد طارق عبدالرمحن مرا 24

 بصفة شخصية مستقل سعودي ب ابوكويكعبدالوهاب مصعب عبدالوها 25

 بصفة شخصية مستقل سعودي حامت حممد حامت إمام 26

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حممد سعد البواردي 1
 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ل  اليخ عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل 2
 

  



ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ
 
 

   االسم الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح - ب 

   اسم الجهة المانحة  

تاري    خ الحصول عل    
   م    المؤهل     التخصص     المؤهل 

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

ن    معهد المستشارين الماليير
 3   شهادة  التحليل المال    2007  بكندا 

ن   الهيئة السعودية للمحاسبير
ن  يبه  2021 القانونيير  4    ترخيص  زكاة وضن

ات العملية للعضو المرشح       - ج     الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

يات وعالقات العمالء   ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية األمور المالية والتموين والمشير والتأمير  2019  - 2021  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق الم  ام وتقييم المخاطر لدى شر ن الية السعودية )تداول( األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير   2006 -  2008  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية-د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   المنبثقة منها: و اللجان االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 عضوية اللجان    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة  النشاط الرئيس     م     اسم الشر

انماء الروانر      عقاري   مستقل    شخص   المجلس   مساهمة   1 

  شخص    المجلس/المراجعة  مساهمة  
   
ن     مستقل  2 اسيج    تامير

  شخص    المراجعة  مساهمة 
 
 مستقل 

    
كيمانول   صناع     3 

   مستقل  شخص   المراجعة  مساهمة مغلقة 
نوبكو   لوجستر  4 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريامحد سراج عبد الرمحن خوق 3
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( للسيرة الذاتية1نموذج رقم )

البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ
الرباعي االسم

تاريخ الميالدالجنسية
المؤهالت العلمية للعضو المرشح (ب

المناحةاسم الجهة  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1
2
3
4
5

الخبرات العملية للعضو المرشح (ج
مجاالت الخبرةالفترة

في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها  الحاليةالعضوية  (د
القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م
النشاط الرئيس الشركةاسم 

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
اللجان

الشكل 
القانوني 
للشركة

1
2
3
4
5

تر�ي ناصر سل�مان الدهمش
1398 / 7 / 1سعود�

جامعة الملك سعود2001 علوم حاسب��الور�وس

المدیرالتنفیذ� لتقن�ة االعمال في المر�ز الوطني ل��اس أداء االجهزة العامةاالن  - 2018
مدیر عام التشغیل والبن�ة التحت�ة في وزارة العمل والتنم�ة االجتما��ة2018- 2015
مدیر تنفیذ� للدعم الفني لقطاع االعمال في شر�ة إتحاد إتصاالت - مو�ایلي2015 - 2013
العدید من المناصب في شر�ات عالم�ة و محل�ة و ح�وم�ة2001-2013

مساهمة عامة�صفتي الشخص�ةمستقلتقن�ة المعلومات�حر العرب ألنظمة المعلومات الم�افأت والترش�حات
المخاطر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صخليمنصور عبدالعزيز راشد الب 5
 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسني علي حسني شبكيي 6
 

  



 
 

 
 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح 

 االسم الرباعي:  حسين علي حسين شبكش ي  

 : الجنســـــــــــــــية سعودي   :تاريخ امليالد  م  1964مايو  17

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح 

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة 

  بكالوريس   علوم سياسية وإدارة أعمال  1985 جامعة تلسا  

    2 

    3 

 الخبرات العملية للعضو املرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 

 حتى اآلن   – 1986 تجارة عامة ، مقاوالت ، أعمال كهربائية ، توكيالت  

 1986 – 1983 محلل بيانات )مورقن استانلي وشركاه / الواليات املتحدة األمريكية  مدير مالي ) شركة شبكش ي للتوكيالت ( ، 

 1983 - 1977 إدارة الحمالت التسويقية ، منسق عالقات عامة ، مندوب مبيعات  

  

  

  

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

الشكل القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية  

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

ذات مسئولية  

 محدودة 
 غير تنفيذي   الشخصية   عضو  محلس إدارة

مقاوالت وأعمال  

 كهربائية وتوكيالت  

شركة شبكش ي للتنمية  

 والتجارة 
1 

شركة مساهمة   

 مصرية 

رئيس مجلس  

 االدارة
 استثمارية   غير تنفيذي   الشخصية  

شركة النعيم القابضة   

 لالستثمار 
2 

شركة مساهمة  

 مصرية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة  
 =======  غير تنفيذي   الشخصية  

شركة تنمية وإدارة القرى  

 الذكية  
3 

شركة مساهمة  

 مصرية 
 =========  غير   تنفيذي   الشخصية   عضو  مجلس إدارة

شركة ريكاب لالستثمارات 

 املالية  
4 

شركة مساهمة  

 مصرية 
 ==========  غير تنفيذي   الشخصية   عضو مجلس إدارة 

شركة سفريكو لالستثمار 

 العقاري 
5 
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 الذاتية ( السيرة1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للمرشح  ( أ

 الشتوي   عبد هللا ز عبد العزيمحمد   االسم الرباعي 

 1403  /7/ 22 تاريخ امليالد  سعودي   الجنسية

 املؤهالت العلمية للمرشح  (ب

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

1)  
 2016  MIT ( MBA )   إدارة اعمال ماجستير  

2)  
 جامعة نيويورك   2008 هندسه ماليه  ماجستير 

3)  
 جامعة امللك سعود   2005 إدارة ماليه  بكالوريوس 

 الخبرات العملية للمرشح  (ج

 مجاالت الخبرة  الفترة

 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات املتطورة  حتى االن   5/2022

  PIF الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية شركة صندوق الصناديق التابع لـ  5/2022 -8/2020

 وزارة املالية   –وحدة التسويات املالية   مستشار ورئيس 8/2020 -5/2018

 مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران املدني للشؤون املالية   4/2018- 3/2017

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن (د
ً
 بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو 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 

شركة الحلول   (1

 املتميزة  
 شخص ي   مستقل  تقنية معلومات  

الترشيحات  لجنة 

 التنفيذية  اللجنة
 مساهمة مقفلة 

شركة تبوك   (2

 للتنمية الزراعية 
 مساهمة مدرجة راجعه لجنة امل شخص ي   مستقل  زراعة 

نادي النصر    (3

 السعودي 
 حكومي _ شخص ي   مستقل  رياضه

4)  
الشركة السعودية  

للصناعات  

 املتطورة 

 مساهمة مدرجة  لجنة االستثمار   شخص ي   تنفيذي   مويل واستثمار ت

5)  
      

6)  
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح

 االسم الرباعي: الحديثي عبدهللا بن إبراهيم بن سليمان

 الجنســـــــــــــــية: سعودي تاريخ امليالد: م23/02/1955

 العلمية للعضو املرشحاملؤهالت 

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 هندسة بكالوريوس إنشائية هندسة م1982 أريزونا والية جامعة

 الخبرات العملية للعضو املرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

 ةالطباع) مختلفة قطاعات في الشركات من عديد في واللجان اإلدارة مجالس وعضويات القيادية املناصب من العديد

 (العقاري  والتطوير واالستثمار االستثمارية والشركات االستثمارية واملصارف والنشر
 م2022 – م1982

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة 
ً
 :منهاالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أيا

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 ةالخاص للمختبرات السعودية الشركة واملعاينة الفحص تنفيذي غير الشخصية بصفته التنفيذية اللجنة رئيس مدرجة غيرمساهمة 

 2 املدائن نجمة مجموعة عقاري  تطوير مستقل الشخصية بصفته التنفيذية اللجنة رئيس مدرجة غيرمساهمة 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح

 االسم الرباعي: جفري  علي بن هللا عبد بن عمر

 :الجنســـــــــــــــية سعودي :تاريخ امليالد هـ01/07/1377

 للعضو املرشحاملؤهالت العلمية 

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 دكتوراه التسويق م1989 ةاألمريكي املتحدة الواليات أالباما، جامعة

  ماجستير األعمال إدارة م1982 واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

  بكالوريوس الصناعية اإلدارة م1980 واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

 الخبرات العملية للعضو املرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

 1990-1995 اعيةالصن اإلدارة كلية التسويق بقسم مساعد أستاذ الطالب، شؤون عميد وكيل واملعادن، للبترول فهد امللك جامعة

 املدير ائبن – الرــركاتو  اإلدارية للرــؤون التنفيذي العام املدير نائب – العام املدير مســترــاري  كبير: الســعودية الخطوط

 املدير نائب – والتنمية للتدريب العام املدير نائب – املعلومات لتقنية العام املدير نائب – املرــــــــــــتركة للخدمات التنفيذي

 .التسويق لتخطيط العام

1996-2018 

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

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة 

العضوية 

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مدرجة مساهمة

 املراجعة لجنة

 التنفيذية اللجنة

 املخاطر لجنة

 1 األرضية للخدمات السعودية الرركة األرضية الخدمات تنفيذي غير الشخصية بصفته

  العاملية سيتاشركة  تقنية املعلومات تنفيذي غير الشخصية بصفته - مغلقة مساهمة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح

 االسم الرباعي: مها صالح عبدالعزيز العتيقى

 :الجنســـــــــــــــية سعودية :تاريخ امليالد ابريل 7

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو 

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1  بكالوريوس تغذيه 1407 جامعة امللك سعود/ الرياض

 2 ماجستير ومستشفياتإدارة صحه  1419 جامعة امللك سعود/ الرياض

 التخصص يمستشفى امللك خالد 

 للعيون 
 3 دبلوم اداره وجوده نوعيه 1998

 للعضو املرشح الخبرات العملية

 الفترة مجاالت الخبرة

 1990 - 1986 للعيون بالرياض التخصص يفي مستشفى امللك خالد  العالجية التغذيةرئيسة قسم 

 1996 - 1990 بالرياض االجتماعية التأميناتفي مستشفى  املساندةمديرة إدارة الخدمات 

 حتى االن – 1998 السعوديةشريك في مجموعة نسكو 

 حتى االن – 2018 املحدودة الثانيمجلس إدارة شركة االتجاه رئيس 

 حتى االن – 2020 الروس ي السعودينائب رئيس مجلس االعمال 

 حتى االن – 2020 في غرفة الرياض الصناعية اللجنةعضو 

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

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

ذات مسئولية 

 محدودة
 تنفيذيغير  الشخصية صفتهب -

 عقاري تطوير 

 وسياحي
 1 السعوديةنسكو مجموعة 

ذات مسئولية 

 محدودة
 تنفيذي الشخصية صفتهب -

تجارة وصناعة 

 ةالطبياملستلزمات 
 2 الثانيشركة االتجاه 

      3 

      4 

      5 
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

abbas
Typewritten Text
شاكر بن نافل بن شارع العتيبي

abbas
Typewritten Text
سعودي

abbas
Typewritten Text
28 / 12 /1387 هــ

abbas
Typewritten Text
بكالوريوس

abbas
Typewritten Text
هندسة معمارية

abbas
Typewritten Text
1993م

abbas
Typewritten Text
جامعة الملك فيصل بالدمام

abbas
Text Box
2014 حتى تاريخه

abbas
Typewritten Text
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)

abbas
Typewritten Text
2005 - 2014

abbas
Typewritten Text
نائب المدير العام لشركة معدنيه

abbas
Typewritten Text
1993م - 2005م

abbas
Typewritten Text
العمل في عدة شركات كبرى في مجال الغاز والبترول وفي قطاع التعدين وفي شركة الكهرباء السعودية وفي الصندق السعودي للتنمية الصناعية

abbas
Typewritten Text
معدنية

abbas
Typewritten Text
صناعي

abbas
Typewritten Text
تنفيذي(نائب رئيس المجلس)

abbas
Typewritten Text
شخصية

abbas
Typewritten Text
لايوجد

abbas
Typewritten Text
مساهمة عامة مدرجة

abbas
Typewritten Text
شركة سنام لصناعة السيارات

abbas
Typewritten Text
صناعي

abbas
Typewritten Text
غير تنفيذي

abbas
Typewritten Text
ممثل عن شخصية اعتبارية

abbas
Typewritten Text
لايوجد

abbas
Typewritten Text
ذ.م.م
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Public | عام        

 
 

 

    

 عيالربا االسم إسماعيل البوعينينفرحان وليد  

 الجنسية سعودي تاريخ امليالد م06/03/1954
 

     
 

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 

 على املؤهل
 

 صصالتخ
 

 املؤهل
 

 

م1979  الواليات املتحدة االمريكيةتكساس, شرق  جامعة   شهادة بكالوريوس محاسبة 
 

 

 الواليات املتحدة االمريكية ,جامعة سان دييغو ستيت 
 

م1985  هادة ماجستيرش إدارة 
 

 

م1998 االمريكية املتحدةكلية دارتموث, الواليات    تنفيذيتدريب  برنامج تنفيذية إدارة 

2 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي ) م2013   التقييم الذاتي للمخاطر ةشهاد تقييم املخاطر 
 

م2021  (OCEG)  مجموعة االلتزام والنزاهة االمريكية الحوكمة  

 وااللتزام
 شهادة أخصائي الحوكمة و إدارة املخاطر وااللتزام 

5 

 

    
 

  
 

 

تأسيس وتفعيل إدارة املراجعة الداخلية  - الخاصةهيئة املدن واملناطق االقتصادية  الداخلية،رئيس املراجعة 

االقتصادية هيئة املدن واملناطق تقوم وميثاق املراجعة الداخلية. االدارة،  سياسات وإجراءاتواعداد دليل 

على املدن واملناطق االقتصادية الخاصة وسن التشريعات املطلوبة لذلك  وتقديم الخدمات  فباإلشراالخاصة 

واملستثمرين وسكان املدن االقتصادية وجذب االستثمارات األجنبية واملشغلين مطورين الحكومية املتكاملة لل

 ع مقرها في مدينة امللك عبدهللا االقتصادية في محافظة رابغ.ويق 2030اهداف رؤية اململكة  املباشرة لتحقيق

 حتى تاريخه –م 2018/12/16

إدارة  تأسيس وتفعيلإعادة  – للبتروكيماويات )سبكيم(اء الدولية شركة الصحر  الداخليين،كبير املراجعين 

من  سبكيم هي، وميثاق املراجعة الداخلية. شركة االدارةالتدقيق الداخلي واعداد دليل سياسات وإجراءات 

العديد من  مع عبر شراكاتالعالم  وجميع انحاءاململكة البتروكيماويات في وتسويق في صناعة  الرائدةالشركات 

  واسيا. أوروبا، اململكة، في ومكاتب تسويق  الشركات العاملية 

 م -2018/06/08 م2014/04/01

 السعودية:أرامكو 

 لزيت، املصافي والتوزيع لغاز وااعمليات اإلنتاج والتنقيب عن  إدارة اقسام تدقيق – العام املشارك دققامل

في  التدقيقواعمال  اإلنشائية، واقسام  املشاريع املشتركة، وخطوط االنابيب، اعمال التسويق واملشاريع 

 م( 2014/03/31-م  2008/01/01) الشرق األقص ىو أوروبا، الواليات املتحدة األمريكية، 

 واملحلية،الزيت واملنتجات النفطية والغاز العاملية  تمبيعااقسام إدارة  – مدير إدارة محاسبة العمليات 

 والحسابات الدائنة املوظفين،وعوائد رواتب  الثابتة،حسابات األصول  واملنتجات،شحن الزيت الخام 

 م(2007/12/31 –م 2006/06/01واملدينة )

 م 31/03/2014 – 01/06/2006

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Public | عام        

  تقديم االستشارات املحاسبية للشركة والشركات التابعة لها واملشاريع  – مدير إدارة خطط املحاسبة

 -م (2006/01/01الحسابات  ومراقبةاالعمال، تحسين  املالية،تصميم ودعم النظم  املشتركة،

 م(2006/05/31

 :السعودية( )أرامكو خبرات إضافية 

 تدقيق تكنولوجيا املعلومات، اإلدارة املالية، الخدمات املساندة اقسام إدارة  – املدقق العام املشارك

 مثل املوارد البشرية، املشتريات، النقل، واملستودعات.

  النقد واالستثمارات، إدارة املخاطر، التمويل، التحصيل والتقييم املالي اقسام إدارة  – الخزينة إدارةمدير

 للعمالء، العمليات البنكية والعالقة مع البنوك.

 محاسبة أعمال  والغاز،مبيعات النفط واملنتجات البترولية اقسام إدارة  – مدير إدارة املحاسبة املالية

 .الصرفاعتماد و األستاذ، دفتر  الشحن،

  مراجعة جميع العقود واملقاوالت من الناحية املالية  -إدارة مراجعة املقاوالت ومطابقة التكاليف مدير

التحقق من تنفيذ بنود املقاوالت  والفنية،العروض املالية  املناقصات، مراجعةقبل عرضها على لجنة 

 ومراقبة التكاليف.

 خارج مناطق مقرات إدارة تقديم الخدمات املالية للموظفين والعمالء -مدير إدارة املالية في املناطق 

 الشركة الرئيسية.

  م 2014 -م1998املدقق العام لشركة أرامكو السعودية املكلف اثناء غياب املدقق العام خالل األعوام 

 

 

 

 

 

 م 31/12/2005 – 01/01/1995

 :ولجان املجالسعضوية املجالس 

 الخليج، الخفجي، اململكةشركة أرامكو ألعمال  -املراجعةلجنة  عضو مجلس اإلدارة وعضو/رئيس 

 .م(2004/09-م (2000/07  العربية السعودية 

  م (2000/07  اليونان  البترولية،شركة أفين لتسويق املنتجات  -ولجنة املراجعةعضو مجلس اإلدارة-

 .م(2004/09

  م (2000/07  اوبل )هيالس( للتكرير، اليونان  ر شركة موتو  -اإلدارة ولجنة املراجعةعضو مجلس-

 .م(2004/09

  اململكة  ينبع،أرامكو السعودية موبيل )سامرف(  مصفاة شركة -ولجنة املراجعةعضو مجلس اإلدارة

 .م(2003/09-م (2000/07العربية السعودية   

  العربية  ةالسعودية شل )ساسرف( الجبيل , اململكمصفاة أرامكو  شركة -عضو مجلس اإلدارة

 م(2000/07-م (1997/08  ةالسعودي

01/07/1997 – 30/09/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

      
   

 
 
 

 
  ال توجد 
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( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )   

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  .1

 االسم الرباعي  السكيت نعبد الرحمبن  بعبد الوهامحمد بن 

 الجنسية  سعودي  تاريخ امليالد 1987

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  .2

الجهة املانحة  اسم  م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل 

 1 س بكالوريو  ادارة عامة 2014 ز عبد العزيجامعة امللك 

 2 ترخيص الشهادة الدولية ملزاولة مهنة االلتزام   2012 جامعة هنلي واكاديمية س ي س ي ال لندن 

 3 دبلوم   ادارة اعمال مصرفية واستثمار  2009 معهد تدريب الغرفة التجارية 

 الخبرات العملية للعضو  .3

الخبرة مجاالت   الفترة 

حتى االن  – 2021 واملكافآت ترشيحاتاللجنة  ورئيس األدارة عضو مجلس  

حتى االن  – 2020   والعالقاتالحوكمة و  االلتزام  

2020- 2017 رئيس تنفيذي   

2017- 2016 االرهاب تمويل مكافحة و  االموالغسل  ومكافحةالحوكمة و  االلتزام  

2016- 2012 ومخالفاتجهات رقابية   

2012- 2009 االرهاب تمويل مكافحة و  االموالغسل  الحوكمة ومكافحةو  االلتزام  

2009- 8200 اعمال ادارية  

2006- 2004 اعمال ادارية  

 كان شكلها القانوني أو اللجان )اخرى العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة  .4
ً
 املنبثقة منها. مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى أيا

 اسم الشركة  النشاط الرئيس  صفة العضوية طبيعة العضوية عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

واملكافآت الترشيحات عامة  شركة ثمار التنمية القابضة  تجزئة التغذية مستقل  بصفة شخصية  
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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح 

 االسم الرباعي:  فيصل محمد أمين شاكر  

 : الجنســـــــــــــــية سعودي   :تاريخ امليالد  1975/ 09/ 15

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح 

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة 
 1 حاصل على درجة البكالوريوس  التسويق -إدارة األعمال م1999فبراير  جامعة الملك سعود

نورفولك، والية   -جامعة أولد دومينيون
 -فيرجينيا

 2 حاصل على درجة الماجستير   االقتصاد  م 2002ديسمبر 

 الخبرات العملية للعضو املرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 
 حتى األن 01/04/2018من  يةوالرئيس التنفيذي لشركة المأكوالت العصرشريك 

المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات -شركة عودة كابيتال  
حتى   01/07/2013من 

30/06 /2017 

رئيس إدارة الثروات واالستثمار ببنك باركليز  -المملكة العربية السعودية -بنك باركليز  
حتى   21/01/2012من 

18/06 /2013 

 رئيس إدارة الثروات - لعودة كابيتا
حتى   01/03/2011من 

17/01 /2012 

 إدارة الثروات   -الخليجية لالستثمارات
حتى   01/11/2010من 

12/01 /2011 

 البنك السعودي البريطاني -بنك ساب
حتى أكتوبر  2003من ابريل 

2010 

 األمريكية، والية فيرجينيا شركة ميريل لينش، الواليات المتحدة 
حتى ديسمبر   2002من يونيو 

2002 

مدير تطوير األعمال الجديدة - جنرال ديناميكس العربية، المحدودة  
حتى   07/04/1999من 

16/08 /2000 

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

الشكل القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية  

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 رئيس لجنة الحوكمة  مساهمه عامه 
 عضو اللجنة التنفيذية

ة الشركة  عضو مجلس إدار االدوية غير تنفيذي   الشخصيةبصفته 
السعودية للصناعات الدوائية و  
المستلزمات الطبية ) سبيماكو  

 الدوائية ( 

1 

عضو لجنة المكافآت   مساهمه عامه 
 و الترشيحات  

 عضو اللجنة التنفيذية 

عضو مجلس إدارة مجموعة  سياحة  مستقل   بصفتحة الشخصية 
عبدالمحسن الحكير للسياحة و  

 التنمية 

2 

عضو مجلس إدارة شركة عسير  االستثمار و التمويل  مستقل   بصفتحة الشخصية عضو لجنة االستثمار مساهمه عامه 
 للتجارة و السياحة والصناعه 

3 

 مساهمه مغلقة 
عضو لجنة المكافآت و  

 الترشيحات  
 خدمات طبية   مستقل  بصفتحة الشخصية 

رئيس مجلس إدارة شركة القصيم 
 للخدمات الطبية  

4 

 مساهمه مغلقة 
رئيس لجنة المراجعه  

 و التدقيق 
 استثماري   مستقل  بصفتحة الشخصية 

عضو مجلس إدارة بنك الكويت  
 الوطني إلدارة الثروات  

5 
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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح 

 االسم الرباعي:  سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب  

 : الجنســـــــــــــــية سعودي   :تاريخ امليالد  م 13/9/1969

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح 

 م املؤهل التخصص املؤهلتاريخ الحصول على  اسم الجهة املانحة 

جامعة امللك فهد للبترول  

 واملعادن
 1 بكالوريوس   هندسة كهربائية   1992

    2 

    3 

 الخبرات العملية للعضو املرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 

 حتى االن  -2021مايو  الرئيس التنفيذي لبنك التصدير واالستيراد السعودي  

 2021مايو  – 2018يونيو  للموانئرئيس الهيئة العامة 

 2018يونيو  – 2017ابريل  نائب وزير النقل 

 2017ابريل  – 2015مايو  SABBالرئيس التنفيذي للعمليات بنك 

  

  

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

الشكل القانوني  

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية  

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 HSBC-SA  1 شركة )بنك(  مستقل  الشخصية   شركة غير مدرجة

 2 تبادل شركة   مستقل  الشخصية   شركة غير مدرجة

هيئة حكومية غير  

 مدرجة 
 3 هيئة تنمية الصادرات    مستقل  الشخصية  

 UCFS 4تسهيل   مستقل  الشخصية   شركة غير مدرجة

      5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مريع سعد مريع هباش 18
 

  



 

 

 

 السيرة الذاتية(  1) رقم نموذج 

 

 

 ( 1نموذج )  

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ
 مريع سعد مريع هباش د.  االسم الرباعي 

 ه  06/02/1401 تاريخ امليالد سعودي   الجنسية 
 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ( ب

 اسم الجهة املناحة  تاريخ املؤهل التخصص املؤهل  م

 بريطانيا –جامعة درم  2011 محاسبة مالية  دكتوراه  1

 بريطانيا   –جامعة برمنغهام  2007   وتمويلاسبة ح م ماجستير   2

 السعودية   –جامعة الملك خالد  2003 محاسبة  بكالوريوس  3

 الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين  2006 محاسبة  SOCPAالزمالة المحاسبية  4

 هيئة السوق المالية   2012 تمويل  CMEخبير اسواق مالية  5

 الغرفة التجارية  2011 قانون وتحكيم  كيم الدولي  ي في التح الدبلوم ع 6

 OCEG 2021 حوكمة  GRCPأخصائي حوكمة والتزام ومخاطر  7

 OCEG 2022 حوكمة  GRCPحوكمة والتزام ومخاطر  مراجع 8

 امريكا   –جامعة متشقان  2013 ريادة االعمال  دبلوم عالي في ريادة االعمال  9

 دبي   –مؤسسة التمويل الدولي  2017 حوكمة وشركات     شهادة عضو مجلس ادارة معتمد  10

 رات العملية للعضو المرشحخب ال (ج
 ت الخبرةاال مج الفترة

 رئيس الجمعية السعودية للحوكمة  الى االن  2020
 مركز حوكمة الشركات  المشرف على الى االن  2017
 للتامين ركة سالمة لجنة المخاطر بش ورئيسعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة  2020الى  2016
 تبوك الزراعية  بشركةلتزام والمخاطر واالالحوكمة رئيس لجنة  2021الى  2018
 تبوك الزراعية  بشركة توالمكافئا الترشيحات لجنة  عضو 2018الى  2017

 دوام جزئي  –محاسب قانوني  الى االن  2010
 الجهات الحكومية والخاصة   للعديد من واداري مالي  مستشار الى االن  2012
 جامعة الملك خالد  -كلية االعمال –عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة  الى االن  2004
 اد اللوائح واألدلة واعد راالدارة والمالية واالستثمار والمخاطسنه خبره في   15 الى االن  2003



 

 

 

 السيرة الذاتية(  1) رقم نموذج 

 

 

 ( 1نموذج )  

  

 
 

ر مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو ت مساهمة أخرى )مدرجة أو غيكا الس إدارة شر في مج الحاليةالعضوية  (د
 اللجان المنبثقة منها: 

 اسم الشركة م
النشاط  

 الرئيس ي

صفة العضوية )تنفيذي،  

 تنفيذي، مستقل(غير 

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل شخصية  الشخصية، 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان 

الشكل 

انوني الق

 للشركة

 الشخصية ل مستق زراعية بلدي للدواجن 1
ورئيس لجنة  إدارة مجلس  وعض

 ة املراجع

شركة  

 مساهمة 

2 

فش  مصنع شركة 

للمواد  فاش 

 الغذائية 

السلع 

 االستهالكية 
 املراجعةلجنة  وعض الشخصية مستقل 

شركة  

 مساهمة 

 املخاطر لجنة  وعض الشخصية مستقل  مينأت للتأمين جبرو  3
شركة  

 مساهمة 
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ة الذاتية 1نموذج رقم (    ) الس

  

صية للعضو املر   البيانات ال

امل   :  عمرو محمد عبد هللا  ا  االسم الر

خ امليالد  م  1974/ 09/ 20 ـــــــية سعودي   :تار ســــــــ   : ا

الت العلمية للعضو املر    املؤ

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

وس   اعمال ( أدارة ماليه )  أدارة   1997  جامعه امللك سعود   الور ة ) ب   1  ( علوم إدار

        2  

        3  

ات العملية للعضو املر    ا

ة  ة  مجاالت ا   الف

س  كة ال نائب الرئ   ح االن  - م 2001من   . تنفيذي لدى مجموعة دله ال

  ح االن  -م2010من   . عضو مجلس إدارة شركة اتحاد شمس 

 ح االن  -م 2018من   . عضو مجلس إدارة شركة أمالك العاملية 

  ح االن  - م 2012من     . عضو مجلس ادرة شركة معاد 

ية   ح االن  -م 2018من     . عضو مجلس إدارة شركة دله ال

س مجلس ئة  رئ   ح االن  -م 2003من     . الشركة الوطنية للمحافظة ع الب

ثقة  ان املن ي أو ال ا القانو ل ان ش  
ً
مة أخرى (مدرجة أو غ مدرجة) أو أي شركة أيا ات مسا الية  مجالس إدارات شر ة ا ا:العضو   م

ي   ل القانو الش

  للشركة 
ان ة ال   عضو

ة   طبيعة العضو

صية، (بصفته  ال

صية  ممثل عن 

ة)   اعتبار

ة (تنفيذي، غ   صفة العضو

  تنفيذي، مستقل)
س  شاط الرئ   م  اسم الشركة   ال

مة عامة افأت   مسا   نة ترشيحات وم
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار
ثمارات   غ تنفيذي   1  اسناد  متعددة االس

مة عامة   مسا
نة   نة مخاطر و

  ترشيحات  
صية ل عقاري   مستقل   بصفته ال   2  أمالك العاملية  تمو

مة مقفلة     مسا
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار
  غ تنفيذي

ع   ر إدارة املشار تطو

ة    العقار
زامى لإلدارة   3  ا

    محدودة  ةمسئوليذات 
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار

-  
ر عقاري    4  معاد   تطو

مة عامة افأت   مسا   نة ترشيحات وم
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار

  غ تنفيذي
يةدله   ص   5  ال

مة مقفلة     مسا
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار

  غ تنفيذي
رة  ه ترفي   6  املساحة ا

    محدودة  ةمسئوليذات 
صية   ممثل عن 

ة    اعتبار

س مجلس االدارة    رئ
  حرق النفايات

الشركة الوطنية للمحافظة ع 

ئة   الب
7  
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 ةيتاذلا ة01سلا )1( مقر جذومن
 

 34رملا وضعلل ةيص*(لا تانايبلا
 ::9ا8رلا مسالا  ي0امي هدبع دمحم ز(زعلا دبع

 :ةيـــــــــــــــسBCDا  يدوعس :داليملا خ<رات  ه19/7/1393
 34رملا وضعلل ةيملعلا تالHؤملا

 م لHؤملا صصختلا لHؤملا OPع لوصBLا خ<رات ةحناملا ةBCJا مسا
 1  سو(رلاGب  ةيعانصلا ةسدنBلا 1995  ز(زعلا دبع كلملا ةعماج

    2 
    3 

 34رملا وضعلل ةيلمعلا تاB*YZا
 ةZ_فلا ةB*YZا تالاجم

 عاطقو R`ارزلا رامث^سالاو R`انصلا رامث^سالاو يراجتلا عاطقلا( ةفلتخم تالاجم QR ةيدايقلا بصانملا نم ديدعلا لغش
 ماعلا نم كلذو ةيلودلاو ةيلmnا تاlرشلا نم ددع تارادإ سلاجم تا(وضعو )يراقعلا رامث^سالاو لامعألا عاطقو مالعإلا

 .نآلا qrح 1995
 نآلا qrح 1995

  
  
  
  
  

 :ا{|م ةقثzنملا ناxCلا وأ يvوناقلا اJلtش ناd ًايأ ةكرش يأ وأ )ةجردم mZغ وأ ةجردم( ىرخأ ةمHاسم تاdرش تارادإ سلاجم :` ةيلاBLا ة<وضعلا

 يvوناقلا لtشلا
 ةكرشلل

 ناxCلا ة<وضع

 ة<وضعلا ةعيبط
 ھتفصب(

 لثمم ،ةيص*(لا
 ةيص*3 نع

 )ة<رابتعا

 ة<وضعلا ةفص
 mZغ ،يذيفنت(

 )لقتسم ،يذيفنت
 م ةكرشلا مسا سàئرلا طاشDلا

 1 ناوخإ يGاولح ةكرش ةيذغالا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةماع ةم$اسم
 2  لاتQباP ناقتإ ةكرش  NOاملا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةلفقم ةم$اسم
 ةلفقم ةم$اسم

  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال
 رامث[سالل ةك:Zلا ھلد ةكرش  ةعXاتلا تاPرشلا ةرادا

 3 ةضباقلا

 4  ةضباقلا ھلد ةكرش ةعXاتلا تاPرشلا ةرادا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةلفقم ةم$اسم
 ةلفقم ةم$اسم

  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال
  رامث[سا

 رامث[سالل ةيلودلا صرف ةكرش
 5  )ةيفصتلا تحت(

 6  ةjراقعلا ةينارمعلا اي:hلا ةكرش راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 7  ةدودpmا ةراجتلل lmnoا دوج ةكرش ةراجتلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 8  ةjراجتلا ھلد ةكرش ةراجتلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 9  ةيذغألا عانص ةكرش ةيذغألا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم



 
 

 
 10  ةيمنتلل قيفوتلا تQب ةكرش  NOاملا عاطقلا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 11  ةيلودلا تjوuسX ةكرش ةيذغتلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم

 ةلفقم ةم$اسم
  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال

 يرضlmا ةخانملا عورشم ةكرش  راقعلا عاطق
  ةيمنتلل

12 

 13  تاراقعلل ةعفنملا ماس[قا ةكرش  راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 14  رامث[سالل Noوألا جورب ةكرش  راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم

 ةلفقم ةم$اسم
  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال

 ءاشGإلل ةيملاعلا داعم ةكرش  راقعلا عاطق
  :9معتلاو

15 

 16  ةjراقعلا ةلد ةكرش  راقعلا عاطق يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةلفقم ةم$اسم
 ةدودحم ةيلوئسم

  ةيص56لا ھتفصب ال دجوي ال
  يذيفنت :9غ

  ةيذغتلا عاطق
GODIVA 

INVESTMENT 
(GDV)  

17 

 Pladis  18  ةيذغتلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 19  مالعالاو ةعابطلل ةكم ةسسؤم  مالعالا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم

 20  تارامث[سالل ي}رعلا ىقتلملا ةكرش  رامث^سالا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال  ةم$اسم
 21  ةك:Zلا كنب  O|رصملا عاطقلا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةماع ةم$اسم

 22  قروتلل قيفوتلا ةكرش  vRاملا عاطقلا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 23  ةيلاملا تارامث[سالل ةك:Zلا ةكرش  NOاملا عاطقلا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال  ةم$اسم
 24  نجاودلل رصم ةيليعامسإلا ةكرش  ةيذغألا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال  ةم$اسم

 25  ةjراقعلا تارامث[سالل ھلد ةكرش راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 26  ةjراقعلا ةيمنتلل ةظاملأ ةكرش راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 ةدودحم ةيلوئسم

  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال
 ةيمنتلل مورلا ملعو المس ةكرش راقعلا عاطق

  ةjراقعلا
27 

 ةدودحم ةيلوئسم
  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال

 ةديدlÑا ةيليعامسإلا ةكرش راقعلا عاطق
  ةينارمعلا ةيمنتلاو رjوطتلل

28 

 29  ناوخا ناولح ةكرش  ةيذغألا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 30  ةضباقلا ةيلودلا ھلد ةكرش  يراجتلا عاطقلا  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 ةدودحم ةيلوئسم

  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال
  يرامث[سالا عاطقلا

 تارامث[سالل ةيÖرعلا ةكرشلا
  ةيمنتلاو ةيجولونكتلا

31 

 ةحايسلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
  قدانفلاو

 تاعجتنملاو قدانفلل المس ةكرش
 )المس يد اتسوP( ةيحايسلا

32 

 33 فرشملا ةكرش  راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال ةدودحم ةيلوئسم
 34  فرشملا يدان ةكرش  راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  ةدودحم ةيلوئسم
 ةدودحم ةيلوئسم

 رامث[سالاو رjوطتلل قيفوتلا ةكرش  راقعلا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال
 وuيدأ –

35 

 36  ةضباقلا ةيمنتلل قيفوتلا تQب  رامث^سالا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  ةدودحم ةيلوئسم
 ةدودحم ةيلوئسم

 قيدانصلل قيفوتلا ةكرش  رامث^سالا عاطق  يذيفنت :9غ  ةيص56لا ھتفصب  دجوي ال
  ةjرامث[سالا

37 
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 (   1نموذج ) 

 السيرة الذاتية نموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 هاشم النمر بن عبدهللا  بن هاشم د.  االسم الرباعي

 هــ  1394 -3 – 1 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 مستقل  طبيعة العضوية صفة شخصية  صفة العضوية
 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة الحصول عليه تاريخ  التخصص المؤهل  

 Durham University - UK  2012 بنوك و مالية   الدكتوراه   1

 Griffith University – Australia 2009 بنوك و مالية  الماجستير   2

 
 2005 التخطيط االستراتيجي   الماجستير  

Maastricht School of Management – Jeddah 

Branch (School Headquarter in Netherland)  

 جدة   –جامعة الملك عبدالعزيز  1998 هندسة إنتاج وتصميم النظم الميكانيكية  بكاوريوس   3

 Pittsburgh Institute of Aeronautics - USA 2002 هندسة الطائرات  دبلوم عالي   4
 

 الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 شركة كهرباء الوسطى بالرياض   -مهندس تشغيل محطة العريجة لتوليد الكهرباء  1999 - 1998

 الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة  –صيانة الطائرات مهندس  2002 - 1999

 الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة  –كبير مهندسي صيانة الطائرات   2007 - 2002

 الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة  -تأمين مستشار مالي و  2015 - 2012

 جامعة الملك عبدالعزيز  –ساعد أستاذ التمويل و االقتصاد الم 2018 - 2015

 جامعة جدة   -رئيس قسم إدارة المعلومات  2016 - 2015

 غرفة جدة  -نائب رئيس لجنة الضيافة  2017 - 2015

 ) ترشيح من قبل سعادة الشيخ صالح كامل رحمه هللا( غرفة جدة   –عضو لجنة السياحة الرئيسية  2017 - 2015

 جامعة جدة   -وكيل كلية األعمال  2016-2019

 جامعة جدة -مشرف عام مركز اإلبداع وريادة األعمال  مؤسس و  2021 - 2017

 جامعة جدة  –مشرف حاضنة و مسرعة أعمال مؤسس و  2021 - 2017

 بيت خبرة بجامعة جدة  -الرئيس التنفيذي والمالك ) بيت المعرفة للدراسات و االستشارات و التدريب(   الى األن - 2016

 ناظر أوقاف أل النمر الذرية   الى األن - 2017

 جامعة جدة   – أستاذ التمويل و االقتصاد المشارك الى األن – 2018

 المالك و الرئيس التنفيذي مؤسسة مدد إلدارة األمالك الى األن – 2021

 جامعة جدة  - مستشار غير متفرغ بمركز التوجيه والتأهيل المهني الى األن – 2021

 إلى األن  – 2021
 –عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة اإلجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري االجتماعي 

 ) الترشيح بالتصويت(.    االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارةإحدى الجمعيات التابعة ل

 عيادات األعمال  - بير مستشاري المنشأت الصغيرة و المتوسطةك إلى األن  – 2021

 الهيئة السعودية للمهندسين  -مستشار  إلى األن – 2021
 

. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان 4

 المنبثقة منها

 اسم الشركة  م
النشاط 

 الرئيس 

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

عضوية  

 اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة 



 (   1نموذج ) 

 السيرة الذاتية نموذج

  

ل  العم جمعية المشورة اإلجتماعية  1

اإلجتماعي  

 الخيري 

 مستقل 

 صفة شخصية  
عضو مجلس  

  –االدارة 

رئيس لجنة  

 اإلستثمار 

  هليةمؤسسة ا

تابعة لوزارة  

 الموارد البشرية 
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a�cL{a|��c�}�~Hy
��c���J~|����I\̀�L��J LJ~]��Jf������ìK��t��
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 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2
 جامعة امللك عبدالعزيز 

 لى مرتبة شرف أو 

3 
 دكتوراة هندسة  

أدارة  –هندسة صناعية 

 مشاريع
06-2019 

  الوطنية إيرلندا جامعة
 سنوات( 4)  امتياز  

 PMP-EuroMaTeck  شهادة إدارة املشاريع    4

5 

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 

مشروع برامج التمكيين  –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 ی لألغذ صافوال  - والخدمات ةیالھندس االدارة - ذيیتنف ر ی مد 2008-2011

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

 ةی لالغذ صافوال  مجموعة - عیاملشار  و   ةیالھندس االدارة - أول  ذيیتنف ر ی مد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا -محاضر ومشرف أبحاث املاجستير  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -االعمال  وريادة االقتصادي  التطوير  قسم العلمي ومدبر  البحث عمادة لیوك 2019-2022

  التنفيذيةعضو عدد من اللجان  – UBT –الھندسة   ةیوأستاذ مساعد بكل -( CBAعميد كلية إدارة األعمال ) حتى االن  – 2022
 



 

 

 

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،  ) صفة العضوية  

 ( غير تنفيذي، مستقل 

بصفته  ) طبيعة العضوية  

الشخصية، ممثل عن  

 ( شخصية اعتبارية 
 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

 بصفته الشخصية   عضو مستقل  التأمين   الخليجية العامة للتامين  1
 عضو لجنة االستثمار  

 عضو لجنة إدارة املخاطر 
شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       

5       
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 الذاتية   ة ي  الس  ( 1)   رقم  نموذج 
 

 

 المرشح   للعضو  الشخصية  أ( البيانات 

 االسم      حاتم محمد حامد إمامم. 
 الرباع  

22/08/1977 
 تاري    خ
 الجنسية سعودي  الميالد

 المرشح   للعضو   العلمية  المؤهالت   ( ب 

 م المؤهل التخصص مؤهل لا   عل  حصول ل ا  تاري    خ  حة ن مالا جهةل ا اسم 

ية   الجمعية األمريكية للموارد البشر
SHRM Society of HR 

2016 SHRM SHRM-SCP 1 

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

ية  2004  2 ماجستير  موارد بشر

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 3 بكالوريوس  حاسب ال   2003

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 4 بكالوريوس  إدارة أعمال  2001

 كلية سياتل ب جامعة واشنطن 
South Seattle Comm College 

     هياكل ومحركات طائرات 1999
رخصة مهندس وفن 

 طائرات 
5 

ات   ج(   المرشح   للعضو   العملية   الخير

ة  ة مجاالت الخير  الفير

ية والخدمات المساندة واإلدارية الرئيس التنفيذي   الخليج الموارد البشر
كة  للمجموعة ف  االن   –  IFFCO 2021شر  

كة ع رئيس قطا   ي )   الخدمات المشير ية،موارد ورأس المال البشر التسويق وسلسلة   المعلومات، ةتقني   اإلدارية، نالشؤو  بشر
كة تبوك للتنمية الزراعية تادكو اإلمدادات شر   

2019 -2021  

ية الرئيس التنفيذي لل كة ساماكو   والمرافق والشؤون الخاصة للمالك  واإلدارية والشؤونموارد البشر شر  2014-2018 

ية   كة المفتاح لتأجير السيارات  والخدمات المساندة   واإلدارية  والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2012 -2014  

ية   كة المراع  لوزين واإلدارية   والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2009 -2012  

ية والشؤون  كة عطية للحديد مدير الموارد البشر واإلدارية شر  2004 -2008  

  الموارد 
ية  أخصائ  كة  البشر IBM 2000 -2004شر  

    الحالية   د( العضوية 
كات   إدارات  مجالس   ف  كة أخرى أيا   مدرجة(  غير   أو   )مدرجة أخرى    مساهمة   شر  :منها   المنبثقة  اللجان أو   القانوئ    شكلها   كان   او أي شر

 الشكل 

  
 القانوئ 

كة  للشر

 
 
 اللجان   عضوية 

 العضوية  طبيعة 

 ، الشخصية  بصفته 

 عن   ممثل  

 اعتبارية  شخصية

 

  تنفيذي العضوية    صفة

 مستقل   تنفيذي  غير 

 
 

 الرئيس  النشاط    

 
 

ك   اسم             ةالشر

 
 م

 1 ال ينطبق       
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