نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

بهاء الدين عمر بهاء الدين خاشقجي
ســعودي

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية

صفة العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الميالد

 1397/07/ 26هـ

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
اسم الجهة المانحة

م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

بكالوريوس

محاسبة ومالية

2000

جامعة تي سي يو

2

ثانوية عامة

علمي

1995

مدارس الفكر

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 2020حتى تاريخه

رئيس مصرفية المنشأت الصغيرة والمتوسطة – البنك السعودي الفرنسي

2020 - 2014

مدير وحدة المصرفية للشركات – البنك السعودي الفرنسي

2014 - 2011

مدير أول المجموعة المصرفية للشركات – البنك السعودي الفرنسي

2011 - 2006

مدير المجموعة المصرفية للشركات – البنك السعودي الفرنسي

2005 - 2004

مسؤول العالقات التجارية – البنك السعودي الفرنسي

2004 - 2003

مساعد مسؤول العالقات التجارية – البنك السعودي الفرنسي

2002 - 2002

متدرب في برنامج التطوير المهني – البنك السعودي الفرنسي

2001 - 2001

خدمة عمالء فرع – البنك السعودي الفرنسي

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

1

الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني

تأمين

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2
3

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

فيصل حسين جميل بدران
طبيعة العضوية

ســعودي

بصفته الشخصية

صفة العضوية

مستقل

تاريخ الميالد

 1387/02/ 04هـ

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

بكالوريوس

فنون

1988م

اسم الجهة المانحة
جامعة دي باور

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 2016حتى تاريخه

شريك – شركة سي دي أر

2018 - 2012

مدير غير تنفيذي – شركة ناشونال بورت سيرفسيس

2018 - 2017

عضو لجنة المراجعة – شركة السعودي الفرنسي أليانز

2016 - 2014

عضو مجلس إدارة – شركة هرفي للخدمات الغذائية

2016 - 2014

رئيس إدارة اإلستثمار – مجموعة صافول

2016 - 2014

مرشد  -انديفور

2014 - 2012

عضو لجنة الستثمار – ايس قيت كابيتال قروب

2014 – 2011

مدير إدارة األصول – البنك األهلي

2014 - 2011

عضو مجلس إدارة – اتش سي سيكيوريتيز أند انفيستمنت

2011 - 2010

رئيس التوسع الدولي اإلستراتيجي – البنك األهلي

2010 - 2006

رئيس عملية الندماج والستحواذ – البنك الهلي

2006 - 2004

مؤسس – فيلوفولت إس إيه أر إل

2003 - 2002

نائب رئيس مدير المخاطر  -مجموعة الشرق األوسط كابيتال

2000 - 1995

شريك مدير – فيكتور أسيست مانيجر

1994 - 1992

مدير محفظة  -يو بي إس

1992 - 1991

نائب رئيس تجارة الفوركس  -بانكيرز ترست

1991 - 1989

مساعد نائب الرئيس  -بنك تشيس منهاتن (بنك تشيس)

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

1

الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني

تأمين

مستقل

بصفته الشخصية

2
3

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

خالد بن أحمد عبدالعزيز الحمدان
طبيعة العضوية

ســعودي

بصفته الشخصية

صفة العضوية

مستقل

تاريخ الميالد

 1392/05/01ه

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

بكالوريوس

إدارة أعمال

 2002م

اسم الجهة المانحة
جامعة القاهرة

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2020 - 2013

نائب رئيس  -مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتمنية واالستشارات

حالي

نائب رئيس  -شركة تقانة لإلستيراد والتصدير

حالي

مدير عام  -مؤسسة تقانة للتجارة

حالي

نائب رئيس مجلس إدارة  -شركة المصافي العربية السعودية

حالي

عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة االستثمار – شركة المصافي العربية السعودية

حالي

عضو مجلس ادارة  -شركة المتحدة للتأمين التعاوني

حالي

رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر – شركة المتحدة للتأمين
التعاوني
عضو مجلس إدارة  -شركة القصيم للتعمير والتطوير

حالي

عضو مجلس إدارة – شركة عنيزة االستثمارية

حالي

عضو لجنة االستثمار – شركة عنيزة االستثمارية

حالي

عضو مجلس إدارة – شركة سبوت كوفي

حالي

عضو مجلس إدارة – مؤسسة عسير للصحافة والنشر

حالي

عضو لجنة مراجعة – مؤسسة عسير للصحافة والنشر

حالي

عضو  -مجلس األعمال السعودي الكندي

حالي

عضو اللجنة التنفيذية – مجلس األعمال السعودي الكندي

حالي

عضو  -جمعية الحرف اليدوية بمنطقة مكة المكرمة

حالي

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة االستدامة – جمعية الحرف اليدوية بمنطقة مكة المكرمة

حالي

عضو  -جمعية المودة للتنمية األسرية

حالي

حالي

عضو لجنة اإلستادمة – جمعية المودة للتنمية األسرية

حالي

عضو فريق عمل مركز المعارض بغرفة جدة

حالي

عضو مؤسسة الفكر العربي

سابقا

عضو مجلس إدارة – شركة الوساطة كابيتال

سابقا

عضو مجلس إدارة – شركة الباحة لالستثمار والتنمية

سابقا

عضو لجنة شباب األعمال – الغرفة التجارية الصناعية بجدة

سابقا

عضو – مجلس األعمال السعودي الماليزي

سابقا

عضو – مجموعة عقال

سابقا

عضو مقعد تجار جدة – الغرفة التجارية الصناعية بجدة

سابقا

عضو لجنة األهالي – محافظة عنيزة

سابقا

عضو – مجلس األعمال السعودي التركي

سابقا

عضو – جمعية ماجد عبدالعزيز للتنمية والخدمات االجتماعية

سابقا

عضو – فريق المنتدى التجاري بجدة

سابقا

عضو – مجلس األعمال السعودي المصري

سابقا

رئيس اللجنة التجارية االستراتيجية – الغرفة التجارية الصناعية بجدة

سابقا

عضو – جمعية اطعام بجدة

سابقا

عضو اللجنة اإلشرافية – جميعة اطعام بجدة

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة املصافي العربية
السعودية

األعمال البترولية

2

شركة عنيزة لإلستثمار

استثمار

مستقل

3

شركة القصيم للتعمير

عقاري

مستقل

صفته الشخصية

الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني
شركة سبوت كوفي

تأمين

مستقل

صفته الشخصية

مؤسسة عسير للصحافة
والنشر
مجلس األعمال السعودي
الكندي
جمعية الحرف اليدوية بمكة
جمعية المودة للتنمية األسرية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة

صفة العضوية

طبيعة العضوية

غير تنفيذي

صفته الشخصية
صفته الشخصية

مساهمة
مساهمة
مساهمة
مساهمة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

خالد حسين علي رضا
ســعودي

صفة العضوية

غير تنفيذي

تاريخ الميالد

1388/01/09م

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

1

بكالوريوس

2

ماجستير

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

التخصص
فنون

1990م

جامعة كالفورنيا  -أميركا

إدارة أعمال

1994م

جامعة بيبيرديان  -أميركا

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2013 - 2005

عضو مجلس االدارة – هيرتز

1998 - 1994

مساعد مسئول عالقات الشركات – البنك السعودي الفرنس ي

1992 - 1991

محلل استراتيجيات السوق – مازدا موتور األمريكية

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة الحاج حسين علي
رضا
الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني
ناتكوم

تأمين

2

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

خالد بكر عبدالرحمن عالم
ســعودي

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية

صفة العضوية

مستقل

تاريخ الميالد

 1386/10/ 21هـ

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

بكالوريوس

إم بي بي إس

1991م

2

عضو العرب

طب األسرة

1997م

3

عضو األردن

طب األسرة

1996م

4

ميديكال كاونسل اوف
كندا إيفالويشن

1991م

اسم الجهة المانحة
جامعة الملك عبدالعزيز

فورين ميديكال سكول

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 – 2013إلى تاريخه

نائب الرئيس التنفيذي – المركز الطبي الدولي

2009 - 2007

مدير مشروع شمال جدة ومشروع كاوست – المركز الطبي الدولي

2013 - 2005

نائب المدير الطبي التنفيذي – المركز الطبي الدولي

2005

رئيس مجلس إدارة طب األسرة – المركز الطبي الدولي

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

1

الشركة المتحدة للتأمين
التعاوني

تأمين

مستقل

بصفته الشخصية

2
3

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير
ســعودي

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية

صفة العضوية

مستقل

تاريخ الميالد

1969/09/ 29م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

املاجستير

إدارة االعمال التنفيذي

 2010م

2

بكالوريوس

املحاسبة

1993م

كلية لندن لألعمال  -جامعة
لندن
جامعة امللك عبدالعزيز  ،جدة
 ،اململكة العربية السعودية

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
 – 2018حتى تاريخه

الرئيس التنفيذي – بنك البحرين الوطني

2017 - 2017

مدير إدارة العمليات – البنك السعودي البريطاني (ساب)

2017 - 2013

الرئيس اإلقليمي للخدمات املصرفية للشركات – البنك السعودي البريطاني (ساب)

2017 - 2017

عضو مجلس إدارة – ساب تكافل

2013 - 2006

كبير مصرفي الشركات – البنك األهلي التجاري

2006 - 2005

رئيس قسم  -البنك السعودي الفرنس ي

2005 - 2003

مساعد املدير العام  -مجموعة سامبا املالية

2002 - 2002

كبير مدراء العالقة  -البنك السعودي لالستثمار

2001 - 1994

كبير مدراء العالقات التجارية  -البنك السعودي الهولندي
مسؤول محاسبة في الخدمات املصرفية التجارية
مسؤول محاسبة في املجموعة املصرفية للشركات الكبرى

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

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

1

الشركة السعودية لألسماك

إنتاج األغذية

2

شركة إسمنت المنطقة
الجنوبية

بصفته
الشخصية
ممثال لصندوق
اإلستثمارات
السعودية

مستقل

إنتاج اإلسمنت
ومشتقاته

غير تنفيذي

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مدرجة
مدرجة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس اإلدارة )
االسم الرباعي
الجنسية

محمد عبدهللا حمد اليحى
ســعودي

بصفته الشخصية

طبيعة العضوية

صفة العضوية

مستقل

تاريخ الميالد

1958/01/22م

المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

1

بكالوريوس

هندسة مدنية

1983م

اسم الجهة المانحة
جامعة إيه & إم فلوريدا

الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2018 - 2014

رئيس مجلس إدارة – ساب تكافل

2010 - 2008

رئيس إدارة المخاطر  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2008 – 2006

مدير عام اإلئتمان والمخاطر  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2006 - 2003

منتدب لمسئول تنفيذي للبنان  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2003 – 2001

مدير عام المراجعة الداخلية  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2001 – 2000

مدير عام المنطقى الوسطى  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2000 - 2000

تنفيذي أول تضامن  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

2000 – 1999

مدير أول تضامن  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1999 – 1996

مدير أول مراجعة اإلئتمان  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1996 – 1995

منتدب إلتش إس بي سي هونج كونج  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1995 - 1989

مدير حوكمة البنوك  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1989 - 1987

مسؤول حوكمة البنوك  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1987 - 1985

مدير مشروع سي دي تي  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1985 - 1984

مسؤول في قسم ي تي واي  -البنك السعودي البريطاني (ساب)

1984 - 1983

القوات الجوية الملكية السعودية

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها
م
1

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

2
3

