
 

                                                                                                 

 العاديةالدعوة للجمعية العمومية 

 ( و الثاني)األجتماع األول  

 

مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة مساهميها الشركة السعودية لصناعة الورق تدعو 

   ( عن طريق وسائل التقنية الحديثةالعادية )االجتماع األول 
 

 التوضيح  بند 

 مقدمة 

دعوة املساهمين الكرام لحضور اجتماع   الورقناعة سر مجلس إدارة الشركة السعودية لصي

دية املقرر عقده من خالل وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة  عاال العامة الجمعية  

تداوالتي. وذلك ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية  

، وامتداًدا للجهود  (COVID-19) املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا املستجد

السعودية في اتخاذ التدابير    مية في اململكة العربيةهات الحكو كافة الج املتواصلة التي تبذلها

 .الوقائية الالزمة ملنع انتشاره 

مدينة و مكان انعقاد الجمعية  

 ةالعاديالعامة 

 من مقر الشركة في الدمام  ة عن طريق وسائل التقنية الحديث

  /:tadawulaty.com.sa//https ع رابط بمقر االجتما

تاريخ انعقاد الجمعية العامة  

 ةالعادي

 م   2021/ 26/04افق ـ املو ه1442/ 14/09  ثنينال 

وقت انعقاد الجمعية العامة  

 ةالعادي

 مساء  10:30

 ر حق الحضو 

ل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية  يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سج

عية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب النظمة  تسبق اجتماع الجمي جلسة التداول الت

 واللوائح 

د  اب الالزم النعقانصال

 ة الجمعي

 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس املال على  كون ي
ً
اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

اع الثاني بعد ساعة القل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتم

 كان عدد
ً
 أيا

ً
  من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

 السهم املمثلة فيه 

 ل جدول االعما 

ديسمبر    31ملنتهي فيالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي ا -1

 م  2020

للشركة من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة    ن مراجع الحساباتالتصويت على تعيي  -2

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الول والثاني والثالث   ،املراجعة  

 وتحديد أتعابه.  2022والربع الول لعام   2021والرابع والسنوي من العام املالي  

 .م2020بر ديسم 31في  م املالي املنتهيالقوائم املالية للشركة للعا يت على  التصو  -3

 .م 2020ديسمبر  31ام املالي املنتهي في  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للع -4

للدورة القادمة والتي تبدأ  التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين   -5

 )مرفق( ملدة ثالث سنوات 04/2024/ 26وتنتهي في   27/04/2021من تاريخ  

سنة  عن ال  اإلدارةأة لعضاء مجلس  مكاف( ريال 810,000)  مبغ على صرف ويت التص -6

https://tadawulaty.com.sa/
https://tadawulaty.com.sa/
https://tadawulaty.com.sa/
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   م  12/2021/ 31املالية املنتهية في 

سنة املالية عن ال   اللجانأة لعضاء  مكاف( ريال 681,000مبغ  ) التصويت على صرف  -7

   م  2021/ 31/12املنتهية في  

عن   ذيةدارة التنفياإل ء أة لعضامكاف( ريال 1,193,200غ  )  لمب التصويت على صرف  -8

   م  31/12/2021سنة املالية املنتهية في ال 

ي لرئيس  تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتلتصويت على العمال والعقود التي ا -9

مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد  غير مصلحة  مجلس اإلدارة فهد بن محمد الداود

  م, وذلك بالشروط التجارية2020مليون ريال في العام 7.18خدمات غاز بمبلغ 

 )مرفق( السائدة

 

 )مرفق(.  ل نموذج التوكي 

 يالتصويت االلكترون

بإمكان املساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خالل خدمة 

   تروني الخاص بتداوالتيالتصويت االلكتروني عن طريق زيارة املوقع االلك 

awulaty.com.sawww.tad     لجميع 
ً
 بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا

ً
علما

(  10:00م الساعة )2021 ابريل22املوافق    ربعاءال املساهمين، حيث يبدأ التصويت االلكتروني يوم 

 وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية
ً
 .صباحا

احقية تسجيل الحضور  

 ت والتصوي

ماع الجمعية. كما أن أحقية  عقاد اجتالجتماع الجمعية تنتهـي وقت انأحقية تسـجيل الحضور 

 .من فرز الصوات  التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز 

 ل واص طريقة الت

وسيتم  بنود االجتماع واإلجابة عليها   تفسارات املساهمين الكرام حول ال أسئلة واس ويسرنا استقب

 :وذلك عبر وسائل التواصل التاليةرات املتعلقة االستفسااإلجابة على  

 اهمين ارة عالقات املسإد

 1042 تحويلة 0138121016هاتف: 

     r.comir.inquires@saudipape -: بريد إلكتروني

  ةت اضافيمعلوما

  ةامللفات امللحق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:ir.inquires@saudipaper.com
Mohammed.AlSukait
Rectangle

Mohammed.AlSukait
Rectangle

Mohammed.AlSukait
Rectangle

Mohammed.AlSukait
Typewriter
2020

Mohammed.AlSukait
Typewriter
2020

Mohammed.AlSukait
Typewriter
2020



 

                                                                                                 

 العاديةالدعوة للجمعية العمومية 

 ( و الثاني)األجتماع األول  

 
 
 
 

 
 

                     Proxy Form                                                                                        توكيل منوذج

                                 
 

To Shareholders of Saudi Paper Mfg. 

Company,  

 

The proxy form is not available, as the 

Extraordinary General Assembly will only 

be conducted through modern technology 

using Tadawulaty platform, to ensure the 

safety of our shareholders, in the context of 

supporting the preventive and precautionary 

efforts conducted by relevant authorities to 

address Corona Virus (COVID – 19).  

 

Any questions or quires should be 

communicated to ATC by calling the Board 

Secretary at: 013 8121016, Ext. 1042. 
  
or   

 

ir.inquires@saudipaper.comBy email to      

 ، مي الشركة السعودية لصناعة الورقهمسا جميع إلى  
 

بعقد  االكتفاء  سيتم  حيث  متاح  غير  التوكيل  نموذج 

العامة غير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة  الجمعية 

للجهود   ودعما  املساهمين  سالمة  على  حرصا  وذلك 

الو  واالحترازية واالجراءات  الجهات    قائية  قبل  من 

كورونا   لفايروس  للتصدي  عالقة  ذات  املختصة 

(COVID – 19). 

 
سيتم استقبال اسئلة واستفسارات املساهمين الكرام عن  

انة سر مجلس االدارة وذلك من خالل  طريق توجيهها الى ام

 1042تحويلة :   0138121016التواصل عبر هاتف: 

 و أ

  :رونيعن طريق البريد االلكت 
ir.inquires@saudipaper.com     
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mailto:ir.inquires@saudipaper.com


 2020تقرير لجنة المراجعة لعام 

 أعضاء لجنة املراجعة  

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

 **وليد بن محمد الشبانات  1
الشريك التنفيذي بمكتب وليد  

 الشبانات محاسبون قانونيون 

 شركة دور  –مدير الشؤون املالية واألدارية 

 شركة دور  –مدير املراجعة الداخلية 
 سنة في املراجعة الداخلية  25خبرة  جامعة امللك سعود بكالوريوس محاسبة  

2  
صالح بن عبدالهادي  

 ***القحطاني

نائب رئيس مجموعة شركات 

 عبدالهادي القحطاني واوالده 

نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني  

 م 1993واوالده منذ عام 
 الصناعي  عام في االقطاع 28خبرة  بكالوريوس في إدارة األعمال 

  د. محمد بن سعود البدر  3
املدير العام والعضو املنتدب  

 بالشركة الكيميائية السعودية 

 الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت املتكاملة 

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب للشركة العاملية  

 للتعليم والتدريب 

 مدير ادارة املعلومات بمجلس الشورى 

 دكتوراة تعليم الحاسب 

 ماجستير تعليم حاسب 

 بكالوريوس تربية 

سنة في املجال الصناعي   30خبرة 

 وااتصاالت وتقنية املعلومات

 ****سليمان عبدالعزيز الزبن  4
وكيل وزارة العمل والتنمية  

 االجتماعية للتنمية اإلجتماعية 

 الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج للتمويل 

 الرئيس التنفيذي ملصرف الراجحي 

 ماجستير إدارة مخاطر 

 محاسبة بكالوريوس 
 عام في االقطاع املالي والصناعي  21خبرة 

 *****د.صالح حمد الشنيفي  5

عضو اللجنة االستشارية بهيئة  

 السوق املالية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة  

املراجعه في الشركة العاملية  

 للتأمين 

عضو لجنة املراجعة بشركة  

 مجموعة سيرا 

املراجعة بالهيئة  عضو لجنة 

 امللكية ملحافظة العال 

 أستاذ مشارك في املحاسبة  لجامعة امللك سعود 

لديوان سمو ولي   باملراجعة الداخلية  مستشار مكلف 

 العهد 

السعودية   الجمعية  إدارة  مجلس  في  مؤسس  عضو 

 للمراجعين الداخليين 

للمحاسبة   السعودية  الجمعية   إدارة  مجلس  رئيس 

اله  إدارة  مجلس  للمحاسبين  وعضو  السعودية  يئة 

 القانونين 

الدكتورة في إدارة االعمال واملاجستير  

 في املحاسبة   سودرجة البكالوريو 

 

 سنة في املالية واملحاسبة   30خبرة 

 2020مايو  21في وانتهت  2019ابريل  28باللجنة بتاريخ ابتدأت عضوية  وليد الشبانات * *

 2020مارس  23وانتهت في  . 2019ديسمبر  22صالح القحطاني بتاريخ  ابتدأت عضوية  األستاذ***

 وحتى تاريخة  2020مارس  23ابتدأت عضوية األستاذ / سليمان الزبن بتاريخ ****

 وحتى تاريخة  . 2020يوليو  23بتاريخ  صالح حمد الشنيفي الدكتور / ابتدأت عضوية *****

   

 : لجنة املراجعة : 
ً
 أوال

الرقابة   وأنظمة  املالية  والقوائم  التقارير  ونزاهة  سالمة  من  والتحقق  الشركة  أعمال  على  باملراقبة  املراجعة  لجنة  تختص 

الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم املالية األولية والسنوية ومراجعة املسائل الهامة التي قد تؤثر على إعداد  

ن تطبيق السياسات املحاسبية املعتمدة ودراسة تلك السياسات وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، كما  التقارير املالية، والتأكد م

الداخلية ودراسة   املراجعة  أنشطة  املخاطر، واإلشراف على  وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظم  وتطبيق  مهامها دراسة  تقع ضمن 

راجعي الحسابات والتحقق من إستقالليتهم، ومراجعة خطة  تقاريرها ومتابعة اإلجراءات التصحيحية مللحوظاتها، وترشيح م 

املراجع وأعماله وتقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية واإلجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق من إلتزام الشركة  

جراءات الرقابة الداخلية وإعداد  باألنظمة واللوائح ذات العالقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوي املتعلقة بإ

التقارير املالية، وفيما يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل  

 على النحو التالي:  م2020إجتماع خالل العام املالي 

# 
أعضاء لجنة  

  املراجعة

  2020خالل العام عام  ( إجتماعات8عدد إجتماعات لجنة املراجعة )

 اإلجتماع األول 

26/1/2020 

 اإلجتماع الثاني

10/2/2020 

 اإلجتماع الثالث

17/5/2020 

 اإلجتماع الرابع 

13/6/2020 

 اإلجتماع الخامس

12/8/2020 

 اإلجتماع السادس 

7/9 /2020 

 اإلجتماع السابع

6/10/2020 

الثامن اإلجتماع   

28/10 /2020 

1  
وليد بن محمد  

 الشبانات 
✓ ✓ 

✓      
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2  
صالح بن عبدالهادي   

 القحطاني

✓ ✓       

3  
د. محمد بن سعود  

 البدر
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4  
سليمان عبدالعزيز 

 الزبن 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5  
د.صالح حمد  

 الشنيفي

  
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 على لجنة املراجعة خالل السنة : التغيرات التي طرأت  ثانيا 

 ( صالح استقال السيد   -1
ً
 م 2020من عام خالل الربع األول بن عبدالهادي القحطاني )رئيس اللجنة سابقا

 م2020من عضوية لجنة املراجعة خالل الربع الثاني من عام استقال السيد وليد محمد الشبانات  -2

 للجنة خالل العام تعيين السيد سليمان الزبن  -3
ً
 رئيسا

 تعيين الدكتور صالح الشنيفي  عضو جديد في اللجنة  -4

. 

 

 

ال يوجد خالل الفترة أي تعارض بين توصييييييات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفل املجلس األخذ بتوصيييييية لجنة املراجعة  

حيث رأت مكتب البسييييييام ضييييييمن الترشيييييييحات املقدمة للمسيييييياهمين للتصييييييويت فى الجمعية العامة فى اختيار مراقب الحسييييييابات    باضييييييافة

اللجنة اسييييييييتمرار مراقب الحسييييييييابات )البسييييييييام( السييييييييتكمال اعمال املراجعه من العام املا يييييييي ى التى تحتا  الى متابعه وتحديث واالفضييييييييل  

ومن ثم تعيين مراجع حسيييابات الشيييركة مكتب البسيييام، تم تكليف مكتب السيييديس    ليها سيييابقااسيييتكمالها مع مراقب الحسيييابات املطلع ع

للقيام بمهمة مراجعه كافة القيود املحاسييبية املتعلقة ببيع وشييراء األرا يي ي وارسييال رد رسيي ى بالبريد االلكترونا من مكتب السييديس على  

، 30/8/2020االلحاقي بتاريخ  د املسييييتلم وقدم املكتب التقرير الىها ا  مالحظات اعضيييياء مجلس االدارة ومشيييياركة اعضيييياء املجلس على الر 

م بشيييييان إجراءات عمليات بيع أرا ييييي ي والتي تم فيها ت يييييجيل  25/10/2020وتقرير أعضييييياء لجنة املراجعة الى هيئة السيييييوق املالية بتاريخ  

ع لحقوق الشييييركة والتي سييييبق وان أعلنت عىها بتاريخ  بعل القيود وال ييييجالت املحاسييييبية التي يرى مجلس اإلدارة انه قد يكون فيها ضيييييا

 م على موقع تداول.31/8/2020

 

 

 :
ً
 الشركة:  في  داخلي  مراجع  بتعيين املراجعة  لجنة توصيةثالثا

وادارة  يوجد لدى الشركة فريق عمل إلدارة املراجعة الداخلية ومرجعيته للجنة املراجعة   داخلى  لالدارة ومراجع  مكون من مدير 

مدير للمراجعة الداخلية بالشركة  حيث تم تعيين    تفا بالغرض فى القيام بأعمالها بحسب خطة املراجعه السنوية.المراجعه الداخليه  

 م1/7/2020بتاريخ 
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:  را  
ً
الرقابة  بعا نظام  كفاية  مدى  في  املراجعة  لجنة  ورأي  الداخلية   الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنويه  املراجعة   نتائج 

 :  الداخلية

 في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام  
ً
 محوريا

ً
اإلجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية األهمية وتلعب دورا

يتناسب مع األهمية   نظام رقابة  الشركة لوضع  إدارة  رؤية وتقدير  الداخلية على  الرقابة  نظام  الداخلية. يستند  للرقابة  شامل وفعال 

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وذلك من    طر املالية وغيرها من املخاطر الكامنة في أنشطة الشركة.  النسبية للمخا

يدعم إرساء   البدء فى وجود إدارة متخصصة  فى مجال املراجعة والرقابة الداخلية ودعم فاعليتها من خالل لجنه املراجعة مما  خالل 

وتقدم لها بصورة دوريه ومنتظمة تقارير عن الوحدات واالنشطة محل املراجعة، بما يحقق توافر    أفضل املمارسات فى مجال الحوكمة

 تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته.   

  وف   رجيينالخا إضافة ملا ذكر فان لجنة املراجعة ُتراجع بشكل دوري التقارير التي يتم إعدادها من إدارة املراجعه الداخليه واملراجعيين
ً
قا

تم العمل على معالجة املالحظات   2020وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية، و في العام املالي    للخطة املعتمدة

التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية وذلك لهدف تقوية النظام الداخلي وتم التعامل مع جميع املالحظات بجدية والعمل على حلها  

الكفي الضوابط  املالحظات:  ووضع  أهم  وكانت  املستقبل،  في  تكرارها  لعدم  التحديات  لة  املقترحة  ابرز  الشركة واإلجراءات  تواجه  التي 

حول وجود سياسات محاسبية واضحة متبعة  عالة التي تضمن سير العمل بالشكل العل ي واملنهي السليم  ووضع النظم الفلتطوير العمل  

ووضع هيكل تنظي ي يوضح خطوط  ، دراسة قسم االئتمان والتحصيل من العمالء  في الشركة والشركات الشقيقة والتعامالت املالية بيىها  

، وتحديث  اعداد خطة معتمدة ملشتريات املواد الخام وتقييم املوردين  باإلضافة  اإلبالغ واالدوار واملسؤوليات املتعلقة باألتمان والتحصيل  

اإلدارة  ، وفحص ومراجعة املستندات املقدمة الصادرة عن  ، ووضع خطة تسويق للشركة  سياسات واإلجراءات الدارة املستودعات  ادله ال 

 وإدارة للمخاطر  ، والتوصية في استحداث إدارة التزام القانونية بشان القضايا املرفوعة من الشركة او املرفوعة ضدها  

 :
ً
 :مدى كفاية نظام الرقابة الداخليةرأي لجنة املراجعة في خامسا

بناء على ما ذكر نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفّعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، باالضافة الى  

ات والبيانات املتاحة  التطورات والتحسينات التى بدء تفعيلها فى انظمة الرقابة وتحديث إدلة السياسات واإلجراءات وبناًء على املعلوم

 باإلعتبار أن أي نظام رقابة داخلي يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، بغل  
ً
واملتوفرة نرى قدرة الشركة على مواصلة أعمالها،أخذا

النظر عن مدى سالمة أنظمته وفاعلية تطبيقه . ولذلك فإن جهود التحسن والتطوير مستمرة من قبل لجنه املراجعة وقسم املراجعة 

 الداخلية بالشركة وإدارة الشركة. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة

             (3/1) 
 إلى السادة المساهمين المحترمين
 شركة مساهمة سعودية() -الشركة السعودية لصناعة الورق

 المملكة العربية السعودية -الدمام
 

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ )الشركة( فقد  الشركة السعودية لصناعة الورقبصفتنا مراجعي حسابات 
الشركة السعودية لصناعة بوالخاصة  2020ديسمبر  31مع األطراف ذوي العالقة للسنة المنتهية في للمعامالت والعقود  المرفق
ات المادة وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبالشركة المعد من رئيس مجلس إدارة )الشركة( و الورق
 .التبليغ"(من نظام الشركات )" (71رقم )

 
 وع الموض

مرفق  هوكما رئيس مجلس االدارة  المعتمد منإن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة 
 بهذا التقرير والمقدم لنا.

 
 المعايير

 -2015الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )و( من نظام الشركات 71متطلبات المادة ) وفق إن المعايير المطبقة هي
الشركة أن تعلن عن تلك المصالح العتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو هـ( والتي تنص على 1437
التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعامالت او العقود وأن  يجوز له والن يبلغ المجلس بتلك المصالح أاالدارة  مجلس

مجلس االدارة مصلحة مباشرة  عضو لدىيقوم رئيس مجلس االدارة بإبالغ الجمعية العامة بأية معامالت أو عقود التي يكون 
 او غير مباشرة فيها.

 
 مسؤولية اإلدارة

ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضا، تصميم  
وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن 

 الغش أو الخطأ.
 

لحساب  تي تمالتان على عضو مجلس االدارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في االعمال والعقود 
 الشركة.

 
 استقاللنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات االستقاللية لقواعد السلوك المهني واألخالقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات األخالقية 
 في المملكة العربية السعودية التي تتضمن ةوالمعتمد والمتطلبات المهنية األخرى رتباط التأكيد المحدود لديناإب العالقةذات 

بات أخرى قائمة على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية االستقاللية ومتطل
 .المهني والسلوك

 
 يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة

اآلداب المهنية بما في ذلك االستقالل التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ االساسية للنزاهة قواعد سلوك ويتضمن  الذي
  والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق. والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني
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 مسؤوليتنا
استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استنادا إلى االجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها.  تكوينإن مسؤوليتنا هي  

)المعدل(، "ارتباطات التأكيد بخالف عمليات  3000 رقم لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا لمعيار ارتباط التأكيد الدولي
تاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا مراجعة أو فحص المعلومات المالية ال

 المادةب المتعلقةلتزم بالمتطلبات تاالرتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم 
 .2020ديسمبر  31المنتهية في نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة  ( من71) رقم
 

والرقابة، سواًء  والضوابط مخاطر مثل إخفاق األنظمةال يمتقيوالذي يتضمن  على حكمنا، القيام بهاتخضع االجراءات التي يتم 
، فإننا نأخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام يم للمخاطرالتقيبهذا كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام 

فحص اختباري لألدلة ب( من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام 71)رقم الشركة بمتطلبات المادة 
 من نظام الشركات. (71)رقم المؤيدة لألنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة 

 
 استنتاجنا للتأكيد المحدود. تكوينعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفير أساس لإب

 
 ملخص العمل المنجز

نظام  ( من71)رقم قمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة 
 الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

  مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول على األعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس
 اإلدارة.

  الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعامالت والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء
 .2020ديسمبر  31شركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية مجلس إدارة ال

  فحص محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس بتلك المعامالت
 ويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوصصوالعقود التي أبرمها عضو مجلس اإلدارة وإعفاء نفسه من الت

 في اجتماعات مجلس اإلدارة.
  فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس اإلدارة المعنى حول األعمال والعقود المنفذة من قبل عضو

 .مجلس االدارة خالل السنة
  دققةحول القوائم المالية الم (92)اختبار توافق المعامالت والعقود المدرجة في التبليغ مع اإلفصاح في اإليضاح رقم. 

 
 قيود ملزمة

( من نظام الشركات لقيود 71)رقم تخضع إجراءاتنا الخاصة باألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة 
االعتماد على هذه اإلجراءات كدليل  زال يجواكتشافها. عالوة على ذلك،  مال يتملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات 

 الية األنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.لمدى فع
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 )تتمة( – قيود ملزمة
 3000بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم المعقول يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد 

لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المبينة أعاله لجمع األدلة  ةالسعودية. ونتيج)المعدل( المعتمد في المملكة العربية 
وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد  المعقول،بارتباط التأكيد  المتعلقةالكافية المالئمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك 

 مع ارتباط التأكيد المعقول. من خالل ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة
 

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية الرتباطات الفحص 
 يتعلق بكفاية األنظمة والرقابة. رأي مراجعة أو فحص فيما يال نبدالمعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا 

 
و فترات أ، وال يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا ألي تواريخ  2020ديسمبر 31 في فقط بالتبليغ للسنة المنتهيةيتعلق هذا االستنتاج 

 مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على األنظمة والرقابة يمكن أن يوثر على صحة استنتاجنا.
 

 استنتاج التأكيد المحدود
 

لتزم، من جميع النواحي الجوهرية، تاستنادا إلى األعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم 
( من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامالت األطراف ذوي العالقة للسنة 71)رقم تنطبق من المادة  التيبالمتطلبات 
 .2020 ديسمبر 31المنتهية في 

 
 تقييد االستخدام

 
بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة  التقرير،تم إعداد هذا 

ي ( من نظام الشركات. ال يجوز استخدام التقرير أل71)رقم لتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة إالشركة للوفاء ب
غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو االقتباس 

 منه أو االشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.
 

 البسام وشركاؤه
 4636صندوق بريد 

 31952 الخبرا
  المملكة العربية السعودية
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 الخامس العادي العامة الهيئة اجتماع

 
 العالقة ذات  األطراف  مع معامالت

 
 
 

 الكرام،  المساهمين السادة
 

 في مبين هو كما 2020  عام في  العالقة ذات والجهات الورق لصناعة السعودية الشركة بين المبرمة بالعقود علما نحيطكم
 :التالي  الجدول

 
  التعامالت باللایر القيمة   مدة العقد  طبيعة المعامالت  عضو مجلس اإلدارة   طرف ذو العالقة  إسم

 السعودي 
 7,188,244 2020 مشتريات  فهد محمد الداود  شركة غاز الشرق 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 .العامة الجمعية بها تم الموافقة أعاله المبينة المعامالت
  
  

  التحية،مع 
 

 
 
 

 ______________ 
  رئيس مجلس اإلدارة
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  الخامس العادي العامة الهيئة اجتماع

 
 المصالح  تضارب إفصاح

  
 

 الكرام،  المساهمين السادة
 
 

  الجدول في موضح  هو كما 2020 عام  في  العالقة ذات واألطراف الورق لصناعة  السعودية الشركة بين المبرمة بالعقود نبلغكم
  في المشاركة عن وامتنعوا المعامالت هذه مثل في مصالحهم تضارب  عن أدناه المذكورين اإلدارة مجلس أعضاء أفصح  التالي،

  :التصويت مداوالت
  
 

  التعامالت باللایر القيمة   مدة العقد  طبيعة المعامالت  عضو مجلس اإلدارة  إسم طرف ذو العالقة 
 السعودي 

 7,188,244 2020 مشتريات  الداود فهد محمد  شركة غاز الشرق 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 . العامة الجمعية بها أذنت أعاله المبينة المعامالت
  
  

  مع التحية،
 

 
 
 

 ______________ 
  رئيس مجلس اإلدارة
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تاري    خ  
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 الجنسية  سعودي 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة 
  تاري    خ الحصول 

 عىل المؤهل 
 م المؤهل  لتخصص ا

 جامعة والية كولورادو الحكومية 
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 PhD 1 دكتوراه  هندسة كيميائية   2005

 جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University 
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6 
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Project 
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ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد  ومسجلمحير
Project Management Professional PMP 
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 جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University 

 المشاري    ع إدارة  2003
Project 

Management 
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Advanced Project Management 

Certificate 
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 جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University 
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9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين   - دار القرار  - التعاون الخليج   

هندسة كيميائية و إدارة   ٢٠٢١
مشاري    ع و إدارة اعمال  

- هندس  -تحكيم دول  
 تجاري  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

المعهد األمريك  للمهندسي   
 الكيميائيي   

American Institute of 
Chemical Engineers AIChE 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  ٢٠١٧
 
 األول عربيا -درجة الزمالة ف

Degree of : Fellow 
12 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة  ة  مجاالت الخي   الفير

بليون   ٨٠ثول  - عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست •
مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و   ريال

 تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة 

وع  تطوير قرية  • ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات،  مسؤوول مشر
 بليون  ١أنظمة حريق و ري و رصف صج  و تحكم  

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة   •
وع الحىم األمن   بليون  ١مسؤول مشر

٢٠٢٠/ ١١/ ١-٢٠٠٩/ ١/ ١ 



  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون  ٢مشر

وع مركز أرامكو امسؤول  •   جامعه لمشر
 
الملك عبد  متقدم لألبحاث و التطوير ف

 مليون  ٥٠٠هللا للعلوم و التقنية 

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البين   و السالمة و المعلومات •

• Founding member of King Abdullah University of Science and 
Technology KAUST -Thuwal. $  20  B 

• Responsible for the conceptional design, full design, 
construction and commissioning of all advanced research 

centers 

• Thuwal development projects including 7 schools, 7 mosques, 
roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash 
rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 

وع مصفاة يارسف  بليون هيوسير  مع   ٤٠إدارة تطوير االعمال الجديدة: عضو مؤسس مشر
كتي   امريكيتي     رسر

Founding member of YASREF refining complex in Houston, TX with two 
US companies Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١  -٢٠٠٦/ ٧/ ١ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و    
 
مختلف إدارات أرامكو السعودية المصاف

 التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا 
Different Aramco departments including refineries, facilities planning, 
research and development, advisor to vice president 

٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ -١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ 

ولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم   بير
Petrolube lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٩٩٠-١٠-٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١ 

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي    كأول     رئيس قطاع الوقود و البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة   ١١٠شخص ف

Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from 
outside USA in the history of the institute for more than 110 years 

 االن  -٢٠٢٠/ ٩/ ١

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   كأول   عضو مجلس الزمالء البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة   ١١٠شخص ف

Member of the Fellows Council of AIChE. First one from outside USA in 
the historyof the institute for more than 110 years 

 االن  -٢٠١٨/ ٨/ ١

  منطقة الخليج
 
 مناصب متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   ، ممثل المعهد ف

 
 االن  -٢٠٠٥/  ٧/ ١

   ٢٠١٨/ ٧/ ١  -٢٠١٦/ ٧/ ١ كود البناء السعودي عضو لجنة تطوير  

 االن  -٢٠١٨/ ٧/ ١ عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز 

 ٢٠١٨/ ٧/ ١  -٢٠١٦/ ٧/ ١ عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د        )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي رسر

   أو اللجان المنبثقة منها 

  
 الشكل القانون 

كة  للشر
 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية 

  –)بصفته الشخصية 

ممثل الشخصية  

 اعتبارية( 

 صفة العضوية

غي    –)تنفيذي 

 تنفيذي 

 مستقل(  – 

النشاط  

 الرئيس  
كة   م اسم الشر

      1 

      2 

      3 

 
 





 

 السيرة الذاتيةنموذج 

 أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح
 بشار عبدالعزيز أبالخيل االسم الرباعي

م1977يناير  2 تاريخ الميالد سعودي الجنسية  

 ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 التخصص المؤهل م

تاريخ 

الحصول 

على 

 اسم الجهة المانحة المؤهل

 جامعة الملك سعود م1998 إدارة مالية بكالوريوس علوم اإلدارة  1

 Cass Business School, London م2006 إدارة األعمال ماجستير إدارة أعمال 2

3     

4     

 ج( الخبرات العملية للعضو المرشح
 مجاالت الخبرة الفترة

 إدارة التفتيش البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي  –مفتش بنكي  م 2006إلى  2001من 

 مشرف تأمين ومدير التفتيش على قطاع التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي  م2017إلى  2007من 

 تنفيذي مكلف آخر ستة أشهر( )رئيسرئيس االستراتيجية وتطوير األعمال في شركة الصقر للتأمين التعاوني   م2020م إلى ديسمبر 2018من يناير  

    

    

    

  

  

  

  

  

د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة او غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو 

 اللجان المنبثقة منها:

 النشاط الرئيسي اسم الشركة م
 صفة العضوية

 مستقل( ،تنفيذي)تنفيذي، غير 

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

   صفة شخصية مستقل     الرعاية الصحية الشركة الوطنية للرعاية الطبية 1

رئيس لجنة 

، الترشيحات

وعضو 

لجنة 

      مساهمة عامة  المراجعة

2              

3              

4              

4              

5              

6              



 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

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

 28/02/1404 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
 جامعة اإلمام  2014 إدارة أعمال  بكالوريوس  2

 حممد بن سعود اإلسالمية 
 2006 حماسبة جتارية  دبلوم   3

 اإلدارة معهد  
 العامة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مجموعة سامبا المالية الرقابة الداخلية  -مساعد مدير  2013إلى  2006

 مصرف اإلنماءالمراجعة الداخلية  -مساعد مدير  2014إلى    2013

 البنك األول -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إلى    2014

 شركة اليسر لإلجاره والتمويل - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2018إلى    2017

 شركة أمريكان أكسبرس   - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2019حىت ا  2018
 

 مدير برانمج املراجعة الداخلية   –جمموعة سامبا املالية   2019إىل نوفمرب     2019ابريل  

 الداخلية   للمراجعة  اإلدارة العامةمدير عام    - اهليئة العامة للجمارك   إىل اآلن     2019ديسمرب  

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

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  عضوية اللجان 

 للشركة 

1 MetLife Insurance 
Company 

 عضو جملس اإلدارة  صفة شخصية  مستقل  التآمني
 عضو جلنة املراجعة 

 مدرجه 

 صفة الشخصية  مستقل  البنوك  البنك العريب الوطين 2

 عضو جملس اإلدارة 
 رئيس جلنة املراجعة 

عضو جلنة الرتشيحات  
 واملكافأت 

 مدرجه 

 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السيرة الذاتية  1نموذج رقم ) 

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  (أ

 حمد بن عبدهللا بن حمد الفوزان  االسم الرابعي

 سعودي اجلنسية 
 اتريخ 
 02/09/1405 امليالد

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو  (ب
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2015  اإلدارة والقيادة الدكتوراه 1

  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2014 احلوكمة والسياسات العامة املاجستي  2

    جامعة الفيرن 2009 التطوير التنظيمي – اإلدارة والقيادة املاجستي  3

 جامعة الملك سعود  2007 مالية – إدارة األعمال بكالوريوس 4

 اخلربات العلمية للعضو املرشح (ج
 جماالت اخلربة الفرتة

 مستشار رئيس مجلس اإلداره في الشركة السعودية للصناعات العسكرية  حىت اآلن-2019
   العربية السعودية  ريثيون كبير التنفيذين في  2017-2019
المحدودة الفنية للخدمات االوسط الشرق ريثيون شركةمدير عام  2016-2017  
 ريثيون األمريكية  مدير تطوير األعمال 2012-2016
األمير سلطان  جامعة في ،  األعمال ادارة كلية  في متفرغ( )غير مساعد أستاذ حىت اآلن-2018  
 والمتوسطة الصغيرة للمنشآت العامة الهيئة في األعمال دعم مركز  في متفرغ( مستشار)غير حىت اآلن-2019

ملنبثقة  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى ) مدرجة أو غي مدرجة ( أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان ا
 منها :  

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
 صفة العضوية 

)تنفيذي , غي تنفيذي , 
 مستقل ( 

 طبيعة العضوية 
) بصفته الشخصية , ممثل 

 عن شخصية اعتبارية 

عضوية 
 اللجان

الشكل 
القانوين 
 للشركة

1       
2       
3       
4       
 



 

 (    1نموذج ) 
      موذج السيرة الذاتية موذج السيرة الذاتية نن

 ( 3نموذج )  

 

  للعضو البيانات الشخصية    ((أأ

 حجاج خالد بن محمد بن صالح ال. د االسم الرباعي 

 01/07/1386 تاريخ امليالد  سعودي  ة ـــــــيـنسـالج

 للعضو  املؤهالت العلمية ب ( 

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

 جامعة غرب إنجلترا, بريطانيا, بريستول  2018 املعلوماتنية وتق اإلبتكار إدارة  دكتوراة اإلدارة               1

 جامعة غرب إنجلترا, بريطانيا, بريستول  2013 وتقنية املعلومات اإلبتكار إدارة  تير اإلدارةماجس 2

3 
زمالة فاحص ي الغش واإلحتيال  

 ( CFEاألمريكية )
 (ACFEهيئة فاحص ي الغش واإلحتيال ) 2002 الغش واإلحتيال  حصف

 )IIAة )معهد املراجعين الداخليين األمريكي 2001 املراجعة الداخلية           (CIAاملراجعة الداخلية )زمالة  4

 امللك سعود جامعة  1991 ة محاسب     ,داريةاإل علوم البكالريوس  5

  للعضو  الخبرات العمليةج ( 

 مجاالت الخبرة  الفترة

 موعة ديفا اإلستشاريةجم   مؤسس/الرئيس التنفيذي       الآن – 2002

 املستقبلجامعة         الرئيسستشار م 1/2020  – 1/2019

  مجموعة ديفا التقنيةالرئيس التنفيذي       مؤسس/ 993-2014

 مجلس الشورى السعوديغير متفرغ        مستشار 2009-2009

 مصنع جبل سواجمدير عام   مؤسس/ 2002- 2001

 شركة أراسكو       جع العام  ااملر  6/2001  -6/1999

اقبة البنوك        1999/05 –  1993/11  مؤسسة النقد العربي السعوديمفتش بنكي, مر

اقبة البنوك     1993/11  – 1992/8  مؤسسة النقد العربي السعوديمشرف بنكي, مر

 الشركة السعودية لتسجيل األسهم رئيس قسم التسويات          1992/08 –  1992/01

  
 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  

 تبارية( اع

 عضوية اللجان
  الشكل القانوني 

 للشركة

1       

2       

 

                                                                                                                  العضو  

 
 01/2021/  13 :التاريخ                     

 



 

 
 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

   االسم الرباعي
 رعد نارص سعد القحطان 

 الجنسية
 م   1977/    07/    14   تاريخ الميالد  سعودي 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود  م   2000 هندسة كهربائية  بكالوريوس  1

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
   2003اىل عام     2000من عام   

  اتصاالت الحرس الوطن 
  ماركون 

كة ج   ن   ن    شر
 مهندس تصميم شبكات ف 

كة االتصاالت السعودية  2006اىل عام     2003من عام      شر
 مهندس تشغيل ف 

كة االتصاالت السعودية  2007اىل عام     2006من عام      شر
  تخطيط شبكات ف 

ف   كبير مشر

كة االتصاالت السعودية  2009اىل عام     2007من عام      شر
  التخطيط ف 

 مدير اإلجراءات والتحكم ف 

كة   2010اىل عام     2009من عام      شر
 االتصاالت السعودية مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف 

كة االتصاالت السعودية  2018اىل عام     2010من عام      شر
 مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات ف 

    لإلقليم الجوال    شبكة مدير تخطيط تنفيذ   اآلن اىل عام     2018من عام   
ف  كة االتصاالت السعودية   األوسط والشر   شر

 ف 

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 

صفة العضوية 

تنفيذي، غير  )

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية،  )

ممثل عن شخصية 

 ( اعتبارية

 عضوية اللجان 
الشكل 

القانوني  

 للشركة 

المكافآت    /االستثمار  بصفته الشخصية  مستقل  التأمير   وفا للتأمير   1
شيحات   والي 

مساهمة  
 مدرجة 

2       

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       

Rasha Alsaigh 
سلطان  عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام

Rasha Alsaigh 
سعودي

Rasha Alsaigh 
١٧-٠٣-١٩٨٤

Rasha Alsaigh 
دكتوراة في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون شركات-تأمين-مالي- مسؤولية مدنية

Rasha Alsaigh 
نوفمبر ٢٠٢٠

Rasha Alsaigh 
جامعة كلية دبلن

Rasha Alsaigh 
ماجستير  في القانون

Rasha Alsaigh 
بكالوريوس في القانون

Rasha Alsaigh 
قانون الخدمات المالية

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠١٠

Rasha Alsaigh 
معهد إلينوي التقني

Rasha Alsaigh 
عام

Rasha Alsaigh 
مايو ٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
جامعة الملك عبدالعزيز

Rasha Alsaigh 
البرنامج التأهيلي للخريجين

Rasha Alsaigh 
لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة الماجستير، تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
هيئة سوق المال

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٣-٢٠٠٥

Rasha Alsaigh 
متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز

Rasha Alsaigh 
متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس

Rasha Alsaigh 
٢٠٠٥-٢٠٠٧

Rasha Alsaigh 
 ٢٣ مایو-٢٢ أوغست ٢٠١١م

Rasha Alsaigh 
 منظمة الغزاوي المھنیة بالتعاون مع ھیربرت سمیث  إل إل بي  كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ

Rasha Alsaigh 
 دیسمبر ٢٠١١م - یونیو ٢٠١٢م

Rasha Alsaigh 
 مشعل العقیل للمحاماة بالتعاون مع حوراني  ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك

Rasha Alsaigh 
مارس ٢٠١٣م إلى الآن

Rasha Alsaigh 
محاضر قانوني بمعھد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمین-جامعة الملك عبدالعزیز  

Rasha Alsaigh 
لا يوجد

Rasha Alsaigh 
١٩-٠١-٢٠٢١




 
  

  السيرة الذاتية  ( 1) نموذج رقم 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح  1 

 االسم الرباعي    سلطان محمد عبدالقادر قرامش  

الموافق  هجري  1408/ 07/ 30 
    ميالدي1988/ 03/ 18

لعربية السعوديةالمملكة ا تاريخ الميالد    الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح  2 

 م  المؤهل   التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل   ا سم الجهة المانحة  

زيملك عبدالعزجامعة ال اسبةالمح 2015   برسالة في المحاسبة مي ماجستير اكادي    1 

س بكلوريو المحاسبة 2010  جامعة الملك عبدالعزز   2 

الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونين
SOCPA 

نية المحاسبة القانو 2015   
اسبين القانونين لمحازمالة هيئة  SOCPA 

 3 

المراجعين الدولي معهد ال

الداخلين كاليفورنيا  

 الواليات المتحدة

المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و   2015 

 الحوكمة و إدارة المخاطر
 CIA  4زمالة المراجعين الداخلين

الحكومية  مورجانجامعة 

في والية ميرالند 

دة  الواليات المتح

 االمريكية

 
 إدارة االعمال 2020

 5  باحث مرشح دكتوراه 

جامعة والية واشنطن  

سياتل الواليات المتحدة  

 االمريكية

 9201  
ديمية االكا ةاإلنجليزية  برنامج اللغ اللغة االكاديمية  

  

 . الخبرات العملية للعضو المرشح  3 

 الفترة  مجاالت الخبرة   

 
شركة مساهمة سعودية  (مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت االن الى 2020   

 
مكاتب محاسبة في العام  5  أكبر  أحدومستشارون  نمحاسبون قانونيو BDO شركة راجعة في مساعد مدير م 2017الى  2015   

 
فولو و شركة باتشي   معدات  لكة الفطيم و كيرشركات سعودية في مجالت مختلفة منها ش  ومحاسبية فيوظائف مالية  1520الى  2011   

     

     

     

     

     

 مدرجة أو غير مدرجة   . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 4 

 طبيعة العضوية   عضوية اللجان   الشكل القانوني للشركة  
(بصفتة الشخصية ،ممثل عن  
 شخصية اعتبارية)  

 صفة 
العضوية(تنفيذي ،غير تنفيذي،  
 مستقل)  

 م  اسم الشركة   النشاط الرئيس 

 1   ال يوجد          

             2 

  

  
  
  



 

 

 ) السیرة الذاتیة1نموذج رقم (
 
 

 الب�انات الشخص�ة للعضو المرشح
االسم   سلیمان عبدالعزیز عبدالرحمن الزبن

 ر�ا�ي 
تار�ــــخ   1-7-1394

 الم�الد

 
 الجنس�ة  سعودي

 ب) المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح 
 م  المؤهلا التخصص المؤهل تار�ــــخ الحصول ع�   اسم المؤهل 

 1 بكالوریوس  محاسبة 1995 جامعھ الملك سعود
 2 ماجستیر  ادارة المخاطر  2004 جامعھ ساوث امبتون

    3 
    4 
    5 

ات العمل�ة للعضو المرشح  ج ) الخ�ب
ة  ة ا مجاالت الخ�ب  الف�ت

 2007-1995 (شركة سابك)    ادارة االئتمان - التحصیل - التحلیل المالى - ادارة مخاطر

 2012-2007 مدیر عام االعمال الدولیة ( مصرف الراجحي )  - ادارة مخاطر- ادارة دولیة - ادارة مشاریع

 2015-2012 مصرف الراجحي)  –( الرئیس التنفیذي  ادارة بنك - استراتیجیة - التخطیط المالى - المیزانیات

 2018-2015 (دویتشیة للتمویل العقاري) تمویل عقاري-استراتیجیة  - برنامج الرؤیة / الحكومیة

 2020-2018 ( وكیل وزارة التنمیة االجتماعیة)  ادارة مشاریع -عالقات حكومیة - تطویر اعمال - قطاع ثالث

ي 
كة اخري أ�ا كان شكلها د) العض��ة الحال�ة �ض كات مساهمة اخري ( مدرجة او غ�ي مدرجة) او اى �ش مجالس إدارات �ش

ي او اللجان المنبثقة منها : 
 القانويض

ي   القانويض الشكل 
كة  لل�ش

 
 

 عض��ة اللجان 

طب�عه العض��ة ( بصفته 
الشخص�ة، ممثل عن 
 شخص�ة اعتبار�ة ) 

صفة العض��ة ( 
تنف�ذي، غ�ي تنف�ذي  

 مستقل) ، 
 

 
 

 النشاط الرئ��ي 

 
 

 اسم ال�ش كة

 
 

 م 

المراجعات/   مساھمة عادیة 
 الترشیحات 

 1 شركة الورق  صناعي  مستقل شخصیة 

 2 شركة لمال    صناعي  مستقل شخصیة  ال یوجد  مساھمة مغلقة 
أطفال مركز ضیافة   غیر تنفیذي  شخصیة  ال یوجد  ذات مسئولیة محدودة  شركة قادة المستقبل      3 

مركز صیانھ    غیر تنفیذي  شخصیة  ال یوجد  ذات مسئولیة محدودة   4 شركة الزبن لسیارات  

تسویق عقاري    غیر تنفیذي  شخصیة  ال یوجد  ذات مسئولیة محدودة   5 شركة نجم كادن  

تطویر عقاري    غیر تنفیذي  شخصیة  ال یوجد  ذات مسئولیة محدودة  المستقبلشركة منازل    6 
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السيرة الذاتية( 1)نموذج رقم   

 البيانات الشخصية للعضو المرشح . 1
 االسم الرباعي عبدالرحمن رائد عبدالرحمن المشعل

23-10-1414  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح . 2
الجهة المانحةإسم   م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل 

 جامعة تشابمان
 أورانج ، كاليفورنيا

 1 بكالوريوس العلوم في إدارة االعمال 2018

    2 

    3 
    4 
    5 

 الخبرات العملية للعضو . 3
 الفترة مجاالت الخبرة

محلل أسهم() جرايسون أورباخ  2018 
)محلل أسهم( كابيتال الجزيرة  2019 

  
  

  

  

  

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

 . منها

طبيعة  عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 العضوية
صفة 

 العضوية
 اسم الشركة النشاط الرئيس

      
      
      

 



 

 

السيرة الذاتية( 1)نموذج رقم   

 البيانات الشخصية للعضو المرشح . 1
 االسم الرباعي عبدالعزيز رائد عبدالرحمن المشعل

28-06-1417  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح . 2
الجهة المانحةإسم   م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل 

ريوسوبكال مالية 2019 جامعة الفيصل  1 

    2 

    3 
    4 
    5 

 الخبرات العملية للعضو . 3
 الفترة مجاالت الخبرة

و حتى االن 2019 مشارك التحليل المالي بشركة القدية لالستثمار  
االعاشةمؤسس شركة الحجر العتيق لخدمات   2017-2018  

 2018 تدريب تعاوني بشركة ثروات لألوراق المالية 
  

  

  

  

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

 . منها

طبيعة  عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 العضوية
صفة 

 العضوية
 اسم الشركة النشاط الرئيس

      
      
      

 



رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

 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 

  

م 1964/11/05

1984
1992

2007

2019  

2021 - 2015

2008 - 2006
1996 - 1994

     

-





 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدهللا يحيى علي فتيحي االسم الرباعي

 1976-5-15 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 كلية االمير سلطان 2015-02 ادارة االعمال ماجستير ادارة االعمال

2 
 جامعة الملك عبدالعزيز 1999-11 هندسة صناعية بكلوريوس

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

2020-current 
بشركة نسيج  مدادات، المشتريات، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجيستيةالسل االسلمدير التنفيذي لا

 العالمية التجارية

2019 to 2020  في االداءوسلسلة التوريد والتميز  التخطيط االستراتيجي، -مستشار 

2016 to 2019 بالشركة السعودية للنقل الجماعي لتخطيط االستراتيجي و ادارة المشاريعلمدير التنفيذي ا 

2014 to 2015 المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي 

2012 to 2014 مدير عمليات سالسل االمدادات و التوريدات بشركة الحداد لالتصاالت 

2010 to 2017  مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي 

2010 to 2012 عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية مدير 

2006 to 2009  بشركة اجيليتي العالمية النقل و التخزينكبير مدراء 

2000 to 2005  مساعد مدير ادارة االمدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني 

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

شركة ذات مسؤولية  ال يوجد بصفة شخصية تنفيذيغير  االستشارات االدارية الحلول المتبصرة 
 محدودة

       

 





 
 
 

 
 ) السيرة الذاتية1نموذج رقم (

 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح1
  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجنسية

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2
 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1     

2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

  

 . العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة )4
 م

 النشاط الرئيس اسم الشركة
صفة 

العضوية(تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

الشكل القانوني  عضوية اللجان
 للشركة

1       

2       

3       

       

 

جامعة إیرلندا الوطنیة دكتوراة ھندسة 
ماجستیر ھندسة 

الیوجد

٦ - ٢٠١٩
ھندسة صناعیة 

٢٠٠٢-٢٠٠٦

بكالوریس ھندسة 

٢٠١١-٢٠١٣

٩ - ٢٠٠٧

٢٠١٣-٢٠١٦

٢٠٠٧-٢٠٠٨

جامعة الملك عبدالعزیز 

مدیر عام مساعد .. مجموعة المصانع (مصنع  التعبئة ، الصفیح ، المواد البالستیكیة) - صافوال  لألغذیة

١٠-٢٠٠١

مدیر تنفییذي - االدارة الھندسیة والخدمات - صافوال لألغذیة  
مدیر تنفیذي أول - شركة الصناعات الغذائیة العالمیة (مشروع مشترك بین صافوال والمراعي وشركات عالمیة)

د. عبدالوھاب مصعب عبدالوھاب أبوكویك

ھندسة میكانیكیة 
جامعة الملك عبدالعزیز 

ھندسة صناعیة - ادارة مشاریع 

٢٠٠٨-٢٠١١

سعودي 

UBT وكیل عمادة البحث العلمي و مدیر قسم الدراسات االقتصادیة واالستشاریة وأستاذ مساعد بكلیة الھندسة

مدیر تنفیذي أول - االدارة الھندسیة والمشاریع  - مجموعة صافوال لالغذیة 

٢٥-١٢-١٩٧٨ 

٢٠١٩- حتى االن-

مدیر مشاریع .. مدیر السالمة ... مدیر األبحاث والتطویر  - صافوال لألغذیة



 

 

   ( 1نموذج ) 

  السيرة الذاتية السيرة الذاتية   نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 عزيز محمد مبارك القحطاني االسم الرباعي
  1970 – 02 – 26 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

 شخصية طبيعة العضوية عضو مستقل صفة العضوية

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2000 المحاسبة اجستير لما شهادة 1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  1994 المحاسبة شهادة البكالوريوس  2

 

  الخبرات العملية للعضو المرشحالخبرات العملية للعضو المرشح. . 33

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 إداري في شركة تكامل القابضةمستشار مالي و اآلن -   2020

 ) تقنية (ي تثمار التقنساإلعودية للتنمية والشركة السفي للمراجعة الداخلية تنفيذي  لايس رئال 2019 – 2017

 والتعدين نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات   2017 – 2015

 المدير المالي في شركة مثلث األعمال 2015 – 2011

 دية لألبحاث والتسويق ة المجموعة السعوفي شركاخلية المدير التنفيذي للمراجعة الد 2010 – 2007

 المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية 2007 – 2004

 شركة اإلتصاالت السعوديةمدير مراجعة داخلية في  2004 – 2001

 مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية 2000 – 1994

 

  : :   منهامنها  ياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةأي شركة أخرى أأي شركة أخرى أجة أو غير مدرجة( أوجة أو غير مدرجة( أومساهمة أخرى )مدرمساهمة أخرى )مدرشركات شركات دارات دارات . العضوية الحالية في مجال إ . العضوية الحالية في مجال إ 44

 م

 النشاط الرئيس  اسم الشركة 

 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني 

 شركة لل

 االستثمار الصناعي القابضة  شركة اللجين 1
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

 الرعاية الصحية  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار  2
عضو مجلس  

 إدارة مستقل
 مساهمة مدرجة رئيس لجنة المراجعة شخصية

 شخصية ال ينطبق    الكابالت صناعة ( مسك)  للكابالت األوسط الشرق شركة  3
 مراجعة عضو لجنة 

 من خارج المجلس 
 مساهمة مدرجة

 ةشخصي ال ينطبق  ي العقار تطوير ال ية السعودية الشركة العقار 4
 مراجعة عضو لجنة 

 من خارج المجلس 
 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  إنتاج األغذية جازان للطاقة والتنميةشركة  5
 مراجعة عضو لجنة 

رج المجلس من خا  
 مساهمة مدرجة

 شخصية ال ينطبق  الرعاية الصحية  شركة المواساة للخدمات الطبية 6
 مراجعة عضو لجنة 

 من خارج المجلس 
 مساهمة مدرجة

 





 

 

   ( 1ذج ) نمو

  السيرة الذاتية السيرة الذاتية   نموذجنموذج

  

 

 

 

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 فهد بن محمد الداود  االسم الرباعي

 1390-07-13   تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

 شخصية طبيعة العضوية مستقل صفة العضوية

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994 هربائيةهندسة ك البكالوريوس  1

2     

 

  الخبرات العملية للعضو المرشحالخبرات العملية للعضو المرشح. . 33

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 مدير عام الؤسسة العامة لجسر الملك فهد   04/2018 – 12/2018

 نائب الرئيس التنفيذي للغاز واألوليفينات بشركة سابك  09/2014 – 11/2016

 Sabtankرها التنفيذي مديرئيس الشركة و 09/2013 – 06/2014
 المتحدة للبتروكيماويات الجبيل شركة  –عام العمليات مدير 11/2009 – 09/2012

 

  : :   منهامنها  ياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقةأي شركة أخرى أأي شركة أخرى أجة أو غير مدرجة( أوجة أو غير مدرجة( أومساهمة أخرى )مدرمساهمة أخرى )مدرشركات شركات دارات دارات . العضوية الحالية في مجال إ . العضوية الحالية في مجال إ 44

 م

 النشاط الرئيس  شركة اسم ال

 صفة العضوية

نفيذي، غير  )ت

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته  

، ممثل  الشخصية

عن شخصية 

 ة( اعتباري

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني 

 شركة لل

مواد األساسية ال السركة السعودية لصناعة الورق 1  همة عامة مسا  شخصية مستقل 

2       

 

 

 

 

 
 

 





 

 
 

 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
ي، تنفيذ)صفة العضوية 

 (غير تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 شركة وفا للتأمين 1
التأمين 
 التعاوني

 شخصية مستقل

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

 عضوو
اللجنة 

التنفيذية 
وعضو لجنة 

 اإلستثمار

ساهمة م
 عامة



 

 
Public 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 مازن مجيل علي شهاوي  الرابعي  االسم

 07/08/1405 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

 2017 حماسبة وإدارة مالية  املاجستري املهين املصغر           
 -أي يب اس للتدريب املهين  ةأكادميي

 امريكا 
 اكادميية كمربيدج الربيطانية  2017 حماسبة وإدارة مالية  دبلوم                 2
 السعودية - جامعة امللك عبد العزيز   2014 إدارة عامة  س بكالوريو  3

 العملية للعضو املرشح اخلربات  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 بنكي  2003-2015

 أتمني 2016-2021

 متويل 2015-2016

  

  

  
  

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

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       
 



CV Form Number (1) 
 
 

A) Personal Information of the Nominee 

 
Full name: 

 Mujtaba Nader MohammedSaeed Alkhonaizi 

 
Nationality: Saudi 

 
Date of Birth: 26/04/1987 

B) Qualifications of the Nominee 

 
# 

 
Degree 

 
Major 

 
Date of the Degree 

 
Name of Awarding Entity 

 
1 

Master of Science, Accounting Accounting  2014 University of Michigan 

 
2 

Bachelor of Business Administration, Accounting  2009 Western Michigan University 

 
3 

CPA-Certified Public 
Accountants 

Accounting  2017 American Institute of Certified Public 
Accountants 

 
4 

CIA- Certified Internal Auditor Audit   2019 The Institute of Internal Auditors, 

 
5 

CRMA- Certification in Risk 
Management Assurance 

Risk  2020 The Institute of Internal Auditors, 

C) Work Experience of the Nominee 

 
Term 

 
Areas of Experience 

2019- Present Chief Internal Auditor 

2018- 2019 Audit Manager/Senior Manage 

2016-2017 General Manager 

2015- 2015 Auditor in Charge 

 

D) Current membership in the board and committees of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, regardless of its 

legal form 

 
 
 
 

# 

 
 
 

Name of the 
Company 

 
 
 

Main 
activity 

 
Membership status 
(Executive, Non- 
Executive,Independ
ent) 

 
Membership nature 
(Personal capacity, a 
Representative of a 
Legal person) 

 
 
 

Committees 
Membership 

 
 
 

Legal Form of the 
Company 

 
1 

None      





 نموذج رقم )1( السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (أ

 االسم رباعي محمد عقيل عطاهلل الشايع

 الجنسية السعودية تاريخ امليالد هـ  1385/  05/  25

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل حةاناسم الجهة امل

 1 ماجستير ادارة االعمال التمويل والتسويق 1995 الجامعة االمريكية بالقاهرة

 2 دبلوم الدراسات العليا ادارة االعمال 1994 الجامعة االمريكية بالقاهرة

 3 بكالوريوس العلوم الهندسة المعمارية 1989 والمعادن د للبترولجامعة الملك فه

 ج( الخبرات العملية للعضو املرشح

 الفترة املجاالت

الرئيس التنفيذي –شركة الجبر للتمويل  حتى االن 2018يوليو    
عضو اللجنة التنفيذية –شركة الجبر للتمويل  حتى االن 2018يوليو    

ختى االن  2017سبتمبر   المدير العام –اطر التجارية شركة تق  
عضو مجلس ادارة – ما للكيماوياتنشركة  2019سبتمبر حتى  2018يوليو    

عضو لجنة االئتمان والمخاطر –شركة الجبر للتمويل  2018يونيو حتى  6201 اكتوبر   
عضو مجلس ادارة –شركة الجبر للتمويل  2020مارس حتى  7201 ديسمبر   

الرئيس التنفيذي – يةنيكست كير السعودشركة  2018حتى اكتوبر  2016ديسمبر    
عضو لجنة المراجعة –شركة الصقر للتأمين التعاوني  6201 يونيوحتى   5201 سبتمبر   

الرئيس التنفيذي –شركة الصقر للتأمين التعاوني  2018حتى  يناير  2016يونيه    
عضو اللجنة التنفيذية –شركة الصقر للتأمين التعاوني  2018حتى  يناير  2016يونيه    

المدير العام –مكتب اتجاه لالستشارات الهندسية  2020يناير حتى  2008اغسطس    
المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الشرقية -المدير االقليمي -بنك الراجحي 2015حتى نوفمبر  2010مارس    

لالبنك االو  
(2010مارس  – 2007 مارس) بالمنطقة الشرقيةالمجموعة المصرفية للشركات  -القليميالمدير ا  

(2007مارس  – 2003مدير قسم المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الشرقية )ديسمبر   
  ( 2003ديسمبر  – 1998مدير عالقات الشركات ) فبراير 

2010حتى مارس  1998فبراير   

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

الشكل القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 مستقل( تنفيذي،

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مغلقة
 تنفيذي  عضو اللجنة التنفيذية

ويلي وتمويل االيجار التم

نشاط المنشئات الصغيرة 

 والمتوسطة
 1 شركة الجبر للتمويل

 مساهمة مغلقة
والمخاطر عضو لجنة االئتمان  مستقل شخصية 

 -تجارة السيارات 

KIA تأجير تشغيلي 
شركة شركة الجبر التجارية

 الجبر للتاجير
2 

 مساهمة
 التامين التعاوني مستقل شخصية عضو لجنة المراجعة

شركة اتحاد الخليج االهلية 

 للتامين التعاوني
3 

 4 شركة الجبر التجارية KIA -تجارة السيارات  مستقل شخصية عضو لجنة االئتمان مساهمة مغلقة

 



 

 ( السيرة الذاتية1)رقم نموذج 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعمر االسم الرباعي

 ١\ ٧\ ١٣٧٩ه تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص المؤهل  م

 عال  دبلوم  1
التسويق للدول 

م١٩٨٥ الصناعية  
اثكاليد  جامعه ستر

 اسكتلندا

م١٩٨٢ اداره التسويق علوم  س بكالوريو  2 اكيوز امريكا    جامعه ستر

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة الفترة

م حتى االن ٢٠١٨  التعاوني  شركه االتحاد للتامين  –عضو مجلس اداره مستقل   

حتى االن   ٢٠١٦  مركز الفكر اإلبداعي لالستشارات  –الرئيس التنفيذي   

م ٢٠١٥  –م  ٢٠١٠  السعودي  الصناعية  التنميةصندوق    – وتسويقاداره   

م ٢٠١٠ –م ١٩٨٤ اف    السعودي  الصناعية التنميةصندوق  – واستشارات اشر

  

  

  

  

 مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهاالعضوية الحالية في 

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
تنفيذي، غير  العضوية )صفة 

 تنفيذي،مستقل (

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل عن   الشخصية،

 اعتبارية( شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني 

 للشركة

 مستقل  التامير   االتحاد للتامير   1
الشخصيةبصفته    

المراجعة و  
شيحات و  التر
كه مساهمه   المكافآت  شر

2  
          



 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 امحد ابضريسبن عبدهللا بن حممد  الرابعي  االسم

 م1981سبتمرب    16 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 املناحة اسم اجلهة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 سعوديه -جامعه امللك عبدالعزيز م2005 محاسبه وس بكالوري 1
 امريكا -جامعه اوكالهوما سييت  م2010 محاسبه ماجستير  2
مدقق الضوابط شهادة  3

زمالة أمريكية في التدقيق على الضوابط   م2020 مراجعه ومحاسبة  (CICAالداخلية المعتمد )

 الداخلية المعتمد. 
شهادة  مستشار زكاة   4

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و   م2017 محاسبة وضريبة دخل 

 وزارة التجارة واالستثمار 
  التدقيق ممارسات شهادة  5

 الداخلي

 الداخليين للمراجعين السعودية الجمعية م2019 الداخلي التدقيق

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 مدير مكلف إدارة االلتزام  -ينشركة سالمه للتامني التعاو  اىل االن  2020أكتوبر  8

 و سكرتري جلنة املراجعة مدير إدارة املراجعه الداخليه  -شركة سالمه للتامني التعاوين اىل االن 2018

 مدير الشركاء و مستشار زكاه وضريبه الدخل   –مكتب حممد عبدهللا امحد ابضريس لالستشارات يف الزكاه والضريبه الدخل  اىل االن 2017

 مدير إدارة املراجعه الداخليه  –شركة دار االئتمان السعودي )متويل(  2018اىل  2016

 رئيس املراجعه اخلارجيه  –ارنيست و يونغ شركة  2016اىل  2010

 مساعد مراجع خارجي –شركة ارنيست و يونغ  2006اىل  2005

 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 

1 
مكتب حممد عبدهللا امحد  

ابضريس لالستشارات يف الزكاه  
 والضريبه الدخل 

االستشارات يف  
الزكاه والضريبه  

 الدخل 
 موسسة فردية  اليوجد  بصفه شخصية  تنفيذي 

2       

3       

4       
 



 

 ( السيرة الذاتية1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 محمد عدنان رشيد االسم الرباعي

م1977-09-15 تاريخ الميالد باكستاني الجنسية  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

م1999 تجارة بكالوريوس 1  باكستان -بنجاب جامعة  

م2011 المحاسبة المحاسبة اإلداريةشهادة  2  
 المحاسبين اإلداريين معهد

 امريكا -

3 
شهادة المحاسب القانوني 

 المعتمد
م2011 المحاسبة  

معهد المحاسبين القانونيين 
 باكستان –المعتمد 

4 
شهادة المحلل المالي 

 المستوى األول –المعتمد 
م2016 المالية واإلستثمار معهد المحللين الماليين  

 امريكا -المعتمدين 

قانوني إداري محاسب 5  م2021 المحاسبة 
 - المتحدة المملكة

 بريطانيا

6 
 عالمي إداري محاسب

  - معتمد
 م2021 المحاسبة

 المتحدة الواليات
 األمريكية

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

م2010 – م2003  ديلويت آند توش  – رئيسي مدقق 
م2012 –م 2011  امريكا -معهد المحاسبة اإلدارية   -رئيس شؤون الشركات  

م2012 –م 2010  شركة تشاينا هاربور – مدير مالي 
حتى اآلن –م 2012  شركة بوان مساهمة عامة – للمجموعة  المالية التقارير رئيس قسم 

  

 شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهاالعضوية الحالية في مجالس إدارات 

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
صفة العضوية  )تنفيذي، غير 

 تنفيذي،مستقل (

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية ، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية (
 عضوية اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

امريكا -معهد  ال يوجد بصفته الشخصية تنفيذي محاسبة إدارية معهد المحاسبة اإلدارية 1  
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 ) للس��ة الذاتية ١نموذج رقم (
 

 ال�خصية للعضو املر�ح   البيانات )أ

 االسم الر�ا��  فايز محمد �امل نائل سم�� 

 ا�جنسية  سعودي  مليالدا تار�خ   ه ١٣٩٥

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ) ب

 م  املؤهل لتخصص ا ع�� املؤهل تار�خ ا�حصول  اسم ا�جهة املانحة 

 ٢٠١٢ األعمال �لية لندن إلدارة 
مهارات األ�خاص  تنمية برنامج   

األداء العا�� ي ذو   
 ١ ال��نامج التنفيذي

 ٢ ال��نامج التنفيذي إدارة املؤسسات غ�� الر�حية  ٢٠١١ جامعة كولومبيا 

 ٣ ال��نامج التنفيذي القيادة للمستقبل  ٢٠١٠ جامعة هارفارد 
٨٢٠٠ جامعة أس�ن تنفيذي  ماجست��  إدارة اعمال    ٤ 

ذرز هار�مان براون برو   ٥ ال��نامج التنفيذي املصرفية ٢٠٠٥ 

 ٦ ب�الور�وس اقتصاد ٢٠٠١ جامعة لومار

 العملية للعضو املر�ح  ا�خ��ات ) ج

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة

 ح�ى االن -٢٠١٦ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة  – شركة قوى ا�حلول التجار�ة 

 ح�ى االن - ٢٠٢٠ مستشار  - الهيئة العامة لألوقاف

 ح�ى االن - ٢٠١٩ مستشار �� ا�جلس االستشاري ملعا�� األم�ن   -أمانة مدينة جدة 

 ح�ى االن - ٢٠١٤ عضو مجلس إدارة - برنامج إنجاز السعودية

   ٢٠١٦-٢٠٠٩   الرئيس التنفيذي  – برنامج إنجاز السعودية

 ٢٠٠٩-٢٠٠١ السعودية أرامكو  -شركة الز�ت العر�ية السعودية 

 أو أي شركة أخرى أي �ان  ش�لها القانو�ي     )أو غ�� مدرجة   مدرجة ( أخرى مجالس إدارة شركة مساهمة    يف ا�حالية    العضو�ة ) د 

   أو ال�جان املنبثقة م��ا 

 القانو�ي  الش�ل

 للشركة

 

 عضو�ة ال�جان 

 طبيعة العضو�ة 

  – (بصفتھ ال�خصية 

ممثل ال�خصية  

 اعتبار�ة) 

 صفة العضو�ة 

 غ�� تنفيذي  –(تنفيذي 

 مستقل)  – 

 النشاط الرئي��ي
 

 اسم الشركة 

 

 م

 ١ شركة ال�ابالت السعودية  صنا��  مستقل بصفتھ ال�خصية �جنة املراجعة  شركة مساهمة 

 شركة ذات  

 مسؤولية محدودة 
 ٢ شركة قوى ا�حلول التجار�ة  استشارات  تنفيذي بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية 

 ٣ إنجاز السعودية  خدمات �عليمية  غ�� تنفيذي بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية  شركة وقفية 

 





  

ة الذاتيـــــــــــــــــــة    السير

   . البيانات الشخصية للعضو المرشح1

   االسم الرباعي  وائل بن عبدالرحمن حمد البسام

 14/1/1975    الجنسيــة  سعودي  تاريخ الميالد 

   . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

   المـــؤهـــــل   التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل   اسم الجهة المانحة
 

 1  ماجستير   إدارة أعمال  2006 الكلية الجامعية في البحرين 

 2   بكالوريوس لغات وترجمة   1997  جامعة اإلمام  

 . 3  خبرات العملية للعضو المرشحال

   الفترة   مجاالت الخبرة

بنك الجزيرة –نائب الرئيس ورئيس التعليم والتطوير    2019من 

   حتى اآلن

كة  ولية  – نائب الرئيس للخدمات المشتر مجموعة الرشيد لالستثمارات البتر  4201  -
0162  

 

الزامل للصناعة –مدير الموارد البشرية     2008 -

0132    

الشركة البريطانية للطيران والفضاء  –مدير تدريب     1998  -  

2005  

 ع . ال4   اللجان أو القانوني شكلها كان  أيا  أخرى شركة  أي  أو(  مدرجة  غير أو  مدرجة ) أخرى  مساهمة شركات  إدارات مجالس في  الحالية ضوية

 الم  : منها نبثقة

   الشكل
   للشركة القانوني

   اللجان عضوية
     العضوية  طبيعة

، الشخصية    ممثل   (بصفته 
 (  اعتبارية عن شخصية

 صفة العضوية  
(تنفيذي ، غير  
   تنفيذي، مستقل)

    اسم الشركة   النشاط الرئيس 
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             2 

             3 

 


