
 

 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              



 

 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( السير  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

  
 االسم الرباع   صالح حمد صالح الشنيف 

7619  الجنسية  سعودي  تاري    خ الميالد  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل  إسم الجهة المانحة 

اعمال  إدارة 2002 فلوريدا   1 دكتوراه   

اعمال  إدارة 1996 سانت لويس   2 ماجستير  

سعود الملك جامعة  سبكالوريو  محاسبة  1990   3 

ات العملية للعضو  .3  الخير

ة  ة مجاالت الخير  الفير

  
ود المحاسبة بجامعة الملك سع أستاذ مشارك ف   1991-2019  

2015-1420 د لدیوان سمو ول  العھ الداخلية المستشار المكلف بالمراجعة  

كة االتصاالت السعودية  2014-0420 مستشار المراجعة الداخلية شر  
  أو اللجان المنبث .4

 كان شكلها القانون 
ً
كة اخرى أيا كات مساهمة اخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شر   مجال إدارات شر

قة  العضوية الحالية ف 
 منها. 

كة    للشر
طبيعة   عضوية اللجان الشكل القانون 

 العضوية
صفة  
 العضوية

كة النشاط الرئيس  اسم الشر

تنفيذية غير  شخصية - جمعية سعودية    الجمعية مراجعة الداخلية  
 السعودية
  للمراجعير  
 ة الداخلیی

تنفيذية غير  شخصية - جمعية سعودية    الجمعية محاسبة 
 السعودية
 للمحاسبة 

تنفيذية غير  شخصية - هيئة حكومية اسبة القانونية مح  لھیئة  ا 
 السعودية
  للمحاسبير  
 القانونیير  

تنفيذية غير  شخصية عضو لجنة المراجعة هيئة حكومية  الملكيةالھیئة  هيئة ملكية  
 لعال  لمحافظة

لجنة المراجعة  ورئيس مساهمة عامة  تنفيذية غير  شخصية  كة  تأمير      العالميةالشر
 للتأمير  

تنفيذية غير  شخصية لجنة المراجعة مساهمة عامة  كات  كة مجموعة   مجموعة شر شر
ا  سیير

تنفيذية غير  شخصية لجنة المراجعة مساهمة عامة  كة اللجير   قابضة   شر

تنفيذية غير  شخصية لجنة المراجعة مساهمة عامة  كة السعودية     شر
 لصناعة الورق 

تنفيذية غير  شخصية رئيس لجنة المراجعة مساهمة مغلقة   الدار الطبية  

قاف إدارة االو  ة المراجعةعضو لجن  تنفيذية غير  شخصية  قاف إدارة االو   الراجح   
 االستثمارية



 

تنفيذية غير  شخصية عضو لجنة مراجعة ذات مسئولية محدودة  وكيماويات  كة  بير   ناتبتشر
وكيماويات  بير

ممثل عن  عضو لجنة مراجعة ذات مسئولية محدودة 
كة  شر

تصاالت  اال 
 السعودية

تنفيذية غير  كة  عقارية   عقاالت  شر
 العقارية

 



 

 الذاتيةالسيرة ( 1)نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 أسم الجهة المانحة
تاريخ 
الحصو
ل على 
 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير األعمال إدارة 2009 استراليا نيوكاسل، جامعة

 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 3 عالي دبلوم الدولية التجارة 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 4 بكالوريوس أنظمة قانون 1999 جامعة الملك سعود / السعودية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016-2002 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسةااللتزام  و المراجعة  

 الي االن  2011 االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016 الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  - 2017 في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

 الي االن  - SOCPA 2018 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 

  

  

شكلها القانوني أو  ة( أو أي شركة أخرى أياً كان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرج4.

 : منهااللجان المنبثقة 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 ضوية اللجانع

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتباريه(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 ، مستقل(يتنفيذ

النشاط 

 الرئيس

 
أسم 

 الشركة

 
 م

 مستقل بصفته الشخصية المراجعة معايير لجنة حكومية
المحاسبة و 

 المراجعة

 للمحاسبين السعودية الهيئة

 SOCPA القانونيين  

 

1 

 2 الخليجية العامة للتأمين الشركة التامين  مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة

 مساهمه مدرجة
 اإلدارة سعضو مجل

 3 شركة الجبس االهلية  المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية  تعضو لجنة الترشيحات والمكافئا

 تقنية المعلومات مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة
 ألنظمةبحر العرب  شركة

 المعلومات

4 

 


