أعضاء لجنة املراجعة املرشحين لدورة مجلس اإلدارة القادمة والتي تبدأ من
2022/10/27م على النحو التالي:
ً
 .1سليمان إبراهيم الحديثي – رئيسا للجنة – عضو غير تنفيذي
ً
 .2عمر عبدهللا جفري – عضوا للجنة – عضو مستقل
ً
 .3ناصر سهاج الشيباني – عضوا للجنة – عضو من خارج املجلس

1

سليمان إبراهيم احلديثي

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح
سليمان بن إبراهيم بن عبدهللا الحديثي
االسم الرباعي:
1955/02/23م
تاريخ امليالد:
سعودي
الجنس ـ ـ ـ ـ ــية:
املؤهالت العلمية للعضو املرشح
اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على املؤهل
التخصص
املؤهل
م
جامعة والية أريزونا
1982م
هندسة إنشائية
بكالوريوس هندسة
1
الخبرات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
العديد من املناصب القيادية وعضويات مجالس اإلدارة واللجان في عديد من الشركات في قطاعات مختلفة (الطباعة
1982م – 2022م
والنشر واملصارف االستثمارية والشركات االستثمارية واالستثمار والتطوير العقاري)
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1
2

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة
مجموعة نجمة املدائن

الفحص واملعاينة
تطوير عقاري

صفة
العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،
مستقل)
غير تنفيذي
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس اللجنة التنفيذية

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

2

عمر عبداهلل جفري

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح
عمر بن عبد هللا بن علي جفري
االسم الرباعي:
1377/07/01هـ
تاريخ امليالد:
سعودي
الجنس ـ ـ ـ ـ ــية:
املؤهالت العلمية للعضو املرشح
اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول على املؤهل
التخصص
املؤهل
م
جامعة أالباما ،الواليات املتحدة األمريكية
1989م
التسويق
دكتوراه
1
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
1982م
إدارة األعمال
ماجستير
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
1980م
اإلدارة الصناعية
بكالوريوس
الخبرات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،وكيل عميد شؤون الطالب ،أستاذ مساعد بقسم التسويق كلية اإلدارة الصناعية
1990-1995
الخطوط الســعودية :كبير مســترــاري املدير العام – نائب املدير العام التنفيذي للرــؤون اإلدارية والرــركات – نائب املدير
التنفيذي للخدمات املرـ ـ ـ ــتركة – نائب املدير العام لتقنية املعلومات – نائب املدير العام للتدريب والتنمية – نائب املدير
2018-1996
العام لتخطيط التسويق.
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة
العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل
عن شخصية
اعتبارية)

1

الرركة السعودية للخدمات األرضية

الخدمات األرضية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

شركة سيتا العاملية

تقنية املعلومات

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

لجنة املراجعة
اللجنة التنفيذية
لجنة املخاطر
-

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة مدرجة
مساهمة مغلقة

3

ناصر سهاج الشيباني

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح
ناصر بن سهاج حمدان الشيباني
االسم الرباعي:
سعودي
الجنس ـ ـ ـ ـ ــية:
املؤهالت العلمية للعضو املرشح
التخصص
املؤهل
م
1

1967-10-5

تاريخ امليالد:

تاريخ الحصول على املؤهل

ماجستير مع مرتبة الشرف

املحاسبة ونظم املعلومات

أغسطس 2000م

بكالوريوس

محاسبة

1994م

2
3
الخبرات العملية للعضو املرشح
مجاالت الخبرة
الفترة
املدير التنفيذي لدى مركز طيبة لالستشارات املالية واإلدارية
2008م – حتى تاريخه
مستشار لدى شركة حرف لتقنية املعلومات
 2005م –  2006م
مدير الدبلوم لدى شركة الخليج للتدريب.
 2002م –  2006م
 1-2001م –  9-2001م مستشار لدى مكتب الراشد محاسبون قانونيون.
محاضر لدى كلية التقنية بالرياض
 1993م

اسم الجهة املانحة
جامعة دنفر بالواليات املتحدة
األمريكية
جامعة امللك سعود

ً
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
(بصفته
صفة العضوية
الشكل القانوني
عضوية اللجان
الشخصية ،ممثل
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
اسم الشركة
م
للشركة
عن شخصية
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
عضو لجنة
مساهمة مدرجة
بصفته الشخصية
مستقل
صناعي
 1شركة حلواني إخوان
املراجعة
عضو لجنة
امالك العاملية للتمويل
تمويل عقاري
مساهمة مدرجة
بصفته الشخصية
مستقل
2
العقاري
املراجعة
مساهمة غير
عضو لجنة
شركة الربيع السعودية
بصفته الشخصية
مستقل
صناعي
3
مدرجة
املراجعة
لألغذية
مساهمة غير
عضو لجنة
بصفته الشخصية
مستقل
صناعي
 4شركة صناعات العيس ى
مدرجة
املراجعة
مساهمة غير
عضو لجنة
تطوير عقاري
بصفته الشخصية
مستقل
 5شركة املسكن امليسر
مدرجة
املراجعة

