
ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   هيثم توفيق ابراهيم الفري    ح

   تاري    خ الميالد م18/06/1975
 الجنسية كويت 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

يالند ,الواليات المتحدة  1  ماجستير  ادارة اعمال 2003 جامعة بالتيمور, مير

 2 بكالوريوس الهندسة المعمارية 2001 جامعة والية تينيس  ,ناشفيل ,تينيس  , امريكا

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

كات عىل تحقيق امكانيات نموها بشكل متكامل    مساعدة الشر
 
حت  تاريخه 4002 خبير استثمار متمرس مع سجل حافل بالنجاح ف  

  االسهم الخاصة بأكملها ) االنشاء وتقييم األداء ومابعد االستحواذ... الخ(
 
  قيادة التدفقات النقدية عير دورة االستثمار ف

  ذلك : البيع بالتجزئة تطوير األعمال وايجاد 
 
  جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجر  , بما ف

 
  مختلف القطاعات ف

 
العديدمن الفرص ف

وبات والرعاية الصحية والتعليم .   واألطعمة والمشر
 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 تنفيذي  بصفته الشخصية   مساهمة مقفلة
األنشطة المالية 
 واالستثمار

كة سدرة لالستثمار   1 شر

 مساهمة مقفلة 
شيحات  عضو لجنة الي 

 والمكافآت

ممثل عن شخصية 
اعتبارية )مجموعة 

 المهيدب(
كة بلوم السعودية لالستثمار ادارة االستثمارات غير تنفيذي   2 شر

 عضو لجنة المراجعة  مساهمة مقفلة 
عن شخصية  ممثل

اعتبارية )مجموعة 
 المهيدب(

 غير تنفيذي

قطاع الخدمات 
والفنادق 

والمنتجعات 
وخطوط الرحالت 

 البحرية 

كة المشاعر القابضة   3 شر

  مساهمة مقفلة 
ممثل عن شخصية 
اعتبارية )مجموعة 

 المهيدب(
 غير تنفيذي

تجارة التجزئة 
 بالمواد الغذائية

كة المهباج للتجارة  4 شر

 غير تنفيذي بصفته الشخصية   مساهمة مقفلة 

تجارة الجملة 
والتجزئة 
بالعطورات 

واالكسسوارات 
 وملحقاتها 

كة زهور الريف   5 شر

  مساهمة مقفلة 
ممثل عن شخصية 
كة اموال  اعتبارية )شر

 الخليج(
 غير تنفيذي

الرياضة واالجهزة 
 واللوازم الرياضية

كة التسويق والتجارة المتحدة   6 شر

 غير تنفيذي بصفته الشخصية   ذات مسؤولية محدده
تجارة الجملة 
 والتجزئة للزهور 

كة زهرة الربيع  7 شر

 غير تنفيذي بصفته الشخصية  عضو لجنة المراجعة  مساهمة مقفلة 
تقديم المعلومات 
 االئتمانية التجارية 

كة بيان للمعلومات االئتمانية   8 شر

 مستقل بصفته الشخصية  االستثمارعضو لجنة  مساهمة مقفلة 
جميع الخدمات 

 التأمينية
  
كة امانة للتأمير  التعاون   9 شر

كة ذيب لتاجير السيارات خدمات لوجستية غير تنفيذي بصفته الشخصية   مساهمة مقفلة   10 شر

 غير تنفيذي بصفته الشخصية   مساهمة مقفلة 
قطاع المواد 

 العازلة
كة مجموعة العزل   11 الخليجيةشر

         
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   بشار طالل موىس الكيال  

 الجنسية أمريك   تاري    خ الميالد م 29/06/1974

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 إدارة اعمال  –بكالوريوس  محاسبة  1996 الجامعة االدرنية

AICPA -USA 2005 2 زمالة مجمع المحاسبيير  القانونيير  االمريكية محاسبة عامة 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

كة أثر اندرسن  االستشارات المالية  –شر  
 

2001 
 

1996 

االستثمارات المرصفية  –بنك الخليج الدول    2007 2001 

االستثمارات المرصفية  –دويتشة بنك   2009 2007 

 2017 2018 مستشار رئيس مجلس اإلدارة مجموعة فولكس واجن

 2009 حت  تاريخة  القيمة القصوى لالستشارات اإلدارية 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د     أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مغلقة 
المراجعة والمكافآت 

شيحات   والي 
 التجارة واالستثمار مستقل بصفته الشخصية 

كة    العجو واوالدة القابضة شر
عبالغت 

   للتجارة 
1 

كة اتحاد عذيب  خدمات اإلتصاالت  مستقل بصفته الشخصية  المراجعة والمخاطر مدرجة -مساهمة   2 لإلتصاالت شر

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   طارق عبدهللا حمد القرعاوي  

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه 01/07/1391

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 بكالوريوس  محاسبة  1996 جامعة الملك سعود 

 2 ماجستير  محاسبة  2002 جامعة جورج واشنطن 

 االمريك  
 CMA 3محاسب اداري معتمد  محاسبة إدارية  IMA 2009معهد المحاسبيير  االداريير 

 االمريك  
 CFM 4مدير مال  معتمد إدارة مالية  IMA 2009معهد المحاسبيير  االداريير 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

كات  –مدير عالقة  البنك السعودي لالستثمار  –مرصفية الشر  
 

2004 
 

1996 

بنك ساب  –الخدمات المرصفية االسالمية  –مدير   2006 2004 

كات  بنك البالد  –المدير االقليم  لمرصفية الشر  2010 2008 

مكتب إضفاء لالستشارات االدارية  –المؤسس والرئيس التنفيذي   2015 2010 

ام وتوكيد الجودة     –نائب الرئيس لاللي  
كة تطوير للمبان  شر  2020 2015 

 2020 حت  تاريخه استشارات ادارية 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د     أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 1 بنك الرياض المرصفية  مستقل بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  مدرجة -مساهمة 

 2 مجمع صافوال  األغذية  مستقل بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  مدرجة -مساهمة 

كة صافوال لالغذية  األغذية مستقل بصفته الشخصية  لجنة المراجعة  مساهمة مغلقة   3 شر

وبات غير تنفيذي بصفته الشخصية  الينطبق مسؤولية محدودة كة اكواب مسائية  األغذية والمشر  4 شر

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

    
 االسم الرباع   ماجد عبدالكريم محمود الطوخ 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م 23/07/1987

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
الحصول عىل تاري    خ 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

University of San Diego , Ca ,USA 2003 MBA  Masters of Business Administration  1 

San jose stat University  2000 Finamce B.S Finamce 2 

PMI 2009 Project management pmp 3 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

  مجموعة سامبا المالية 
 
كات ف  مساعد مدير قسم الشر

 
2005 

 
2003 

كة العزيزية لإلستثمار التجاري    شر
 
 2005 2009 رئيس قسم الدراسات ف

كة المملكة للتطوير واإلستثمار    شر
 
 2010 2017 مدير تطوير االعمال وادارة العمليات ف

  للصناعة والتجارة والمقاوالت 
كة الطوخ   2017 حت  تاريخه  الرئيس التنفيذي لشر

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د     أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 العضوية طبيعة
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مقاوالت   تنفيذي  بصفته الشخصية  ال مساهمة مغلقة 
  للصناعة والتجارة 

كة الطوخ  شر
 والمقاوالت 

1 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

     
 االسم الرباع   سعيد عىل  عبدهللا القحطان 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م27/10/1984

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 ماجسي   التأمير   اخر سنة  جامعة الملك سعود 

ونية   2 بكالوريوس القانون 2020 الجامعة السعودية االلكي 

 3 بكالوريوس إدارة االعمال  2015 جامعة الملك فيصل 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 خدمة العمالء والتجزئة
 

2009 
 

2007 

 2009 2012 تدريب وتطوير 

 2012 2021 تأمير  وادارة 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د     أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 تنفيذيغبر  –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

       

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

  محمد موىس 
 االسم الرباع   حاتم حست 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م 07/03/1975

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

Darden School Business- 
University of Virginia - USA 

2016 Executive Program PROGRAM 1 

Harvard University -USA 2015 Strategy Courses 2 

Insead Business School – 
Singapore  

2009 Business Admin EMBA 3 

Arab Institute of Banking 1990 
Treasury& Financial Markets 

mgmt 
Bachelor 4 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

بنك الجزيرة  –رئيس ادارة النقد   2007 

البنك االهىل   –رئيس الحواالت الشيعة ) كويك باي(   2015 2008 

البنك االهىل   –رئيس المطلوبات والتأمير    2021 2016 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   هاشم خان   عبداالحد ابراهيم 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه 10/06/1398

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 المانحةاسم الجهة 
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

  لتطوير المواهب 
يطان  ية  2020 المعهد الير ية  ادارة قطاع الموارد البشر   ادارة الموارد البشر

 
 CIPD 1 -المستوى الخامس ف

ية  -ادارة اعمال 2020 دنر   –معهد لوريس  اتيجية للمواهب  ادارة موارد بشر  2 االدارة االسي 

ية االمريكية  ية  2019 جمعية ادارة الموارد البشر  ادارة قطاع الموارد البشر
ية    ادارة الموارد البشر

 
ف اعىل معتمد ف  -محي 

SHRM 
3 

 4 (2الجزء ) –مدقق داخىل  معتمد  التدقيق الداخىل   2018 سبونش -ستر  

  
 التدقيق الداخىل   2018 ميست 

التدقيق اساسيات ادارة التدقيق وكتابة تقارير 
 (1الجزء ) –الداخىل  

5 

 6 القيادة الموقفية  برنامج قيادي 2017 ارامكو السعودية 

ات االداء للتنفيذيير   ادارة اعمال  2016 انديرسون  7 مؤشر

 8 إدارة المشاري    ع  ادارة مشاري    ع  2016 معهد ادارة المشاري    ع 

 9 القيادة االبداعية  برنامج قيادي  2014 الهيئة الملكية 

ية  -ادارة اعمال 2014 جامعة الملك عبدالعزيز   10 ماجستير تنفيذي  ادارة موارد بشر

 11 6سيقما  ادارة الجودة 2014 اكاديمية كريستل العالمية 

 12 برنامج قيادي تنفيذي )لمدة سنة( قيادي تنفيذي  2013 كريستكوم العالمية 

ية  -ادارة اعمال 2008 جامعة الملك عبدالعزيز    العلوم االدراية  ادارة موارد بشر
 
 13 بكالوريوس ف

ية , ادارة المشاري    ع , التدقيق الداخىل  , وتخصصات عديدة اخرى 
  القيادة, الموارد البشر

 
 14 العديد من الدورات التدريبية ف

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

ة العملية عام من  25خالل    هيئات ’ المسير
 
تبوأت العديد من المناصب القيادية المختلفة عىل المستوى المحىل  واالقليم  ف

كة   كة مرافق الكهرباء والمياه , شر كة ارامكو السعودية , الهيئة الملكية للجبيل وينبع , شر كات مرموقة منها ) شر حكومية وشر
كة التصنيع العاملية (  ية , كريستل العالمية , شر ية , مدير الموارد البشر من المناصب التىل  قلدتها ) رئيس قسم الموارد البشر

ية  ية , المدير العام للموارد البشر ية , المدير االقليم  للموارد البشر بالنيابة , قائد ادارة التغيير والتحول  –مدير اعىل موارد بشر
  الخدمات المؤسس  , قائد ادارة التواصل المؤسس  , قائد ادارة الت

 
ة ف ة متمير  دقيق الداخىل  وقائد السالمة المهنية ( خير

كة والمساندة والتمير  المؤسس  والتشغيل والصيانة . 
 المشي 

م ال الن 97  

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 تدريب واستشارات غير تنفيذي بصفته الشخصية مؤسسعضو  جمعية تعاونية مسجلة
الجمعية التعاونية للتدريب بالمدينة 

 المنورة 
1 

 2 جمعية االمل المنشود  خدمة اصحاب الهمم غير تنفيذي بصفته الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة

 3 جمعية دار االسكان  اسكان غير تنفيذي بصفته الشخصية مستشار جمعية تعاونية مسجلة

 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   عبدهللا عثمان عىل  الموىس  

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م 08/12/1961

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 بكالوريوس هندسة كهربائية م1984 جامعة الملك سعود

 2 ماجستير  هندسة حاسب م1988 جامعة جنوب كاليفورنيا

 3 دكتوراه علوم حاسب  م 1992 جامعة جنوب كاليفورنيا

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

ف عىل االدارة العامة للمعومات  نت  –مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  –المشر مدير وحدة االني  م1999  م1993   

كة االتصاالت السعودية  –نائب الرئيس لوحدة خدمات المعلومات  –رئيس سعودي نت  شر  م1999 م2006 

  ىس  سولوشي   حاليا( وعضو مجىل  ادارة عرب سات  –مستشار اعىل للرئيس 
كة اول ) اس ن  رئيس  –عضو مجلس ادارة شر

كة االتصاالت السعودية  –برنامج التحول  شر  
 م2007 م2015

  ونائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية 
 م2016 حت  تاريخة عضو مجلس ادارة أمانة للتامير  التعاون 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 تنفيذيغبر  –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   رشيد سليم انر  نادر   

 الجنسية لبنان تاري    خ الميالد م 27/09/1976

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
الحصول عىل تاري    خ 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

EMERITUS Institute of 
management – mit&Columbia 

business school 
 1 دبلوم دراسات عليا  االعمال الرقمية  2019

ESCP -EAP Paris 2007  إدارة االعمال  ادارة االعمال  
 
 MBA 2ماجستير ف

Esa business school- 
lebanon المعهد العالم  لالعمال 

  إدارة االعمال  ادارة االعمال  2007
 
 MBA 3ماجستير ف

  باريس 
 
  للتأمير  ف

 Ecoleالمعهد الوطت 
Nationale Dassurances 

 علوم التأمير   2000
  للتأمير  

القسم االجنتر  )  –دبلوم المعهد الوطت 
)  ماجستير

4 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ةمجاالت  ة الخبر  الفبر

اتيجر      –التسويق  –تطوير برامج التأمير   –خطط االعمال وتنفيذها  –تطوير اسي 
 
تحويل -ادارة المخاطر  –التأمير  المرصف

كات والخدمات واالعمال الرقمية .   الشر
2001 

Marketing manager – ADIR Insurance Partnership natixis assurance &Byblos bank 2008 2001 

Booz&Co – Senior Strategy Consultant 2009 2008 

Lead consulting director for insurance in the middle east -pricewaterhouse coopres-pwc 2014 2009 

لرئيس التنفيذب للعمليات ا  2019 2014 

 2019 2017 الرئيس التنفيذي 

اتيجية   2019 حت  تاريخه المدير التنفيذي لالسي 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

       

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

     
 االسم الرباع   حسن رميح عيظه الرميح الزهران 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م 26/10/1965

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 MBA 1ماجستير  ادارة اعمال  م1999 جامعة الملك سعود

 2 بكالوريوس محاسبة م 1989 جامعة الملك سعود

ائب العامة  1990 اليابان -طوكيو -معهد هاتشيوخر    3 دبلوم نظام الرص 

 2019 -1992 مراكز تديب مختلفة 
  القيادة االدارية والحوكمة والشؤون 

 
ف

 المالية 
ة ومتعددة   4 دورات قصير

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 
َ
  الشؤون المالية بمستشف  الملك فيصل التخصص  ومنها مدير المدفوعات )رواتب وموردين( ومديرا

 
تقلدت عدة مناصب ف

ف  عىل قسم مدفوعات الموردين )داخل وخارج المملكة(إلدارة اإليرادات ومشر  
1992-2003  

 2006 2010 رئيس الشؤونالمالية بمدينة سلطان للخدمات االنسانية 

 2010 2019 مدير المراجعة الداخلية بمستشف  الملك فيصل التخصص  ) تعيير  مباشر ( ثم بالتكليف

كة مستشف  الملك فيصل التخصص  الدولية ) الذراع مكلف برئاسة الشؤون المالية وتغطية عضو مجلس  االدارة المنتدب بشر
)  االستثماري للمؤسسة العامة للمستشف 

 حت  تاريخه
2022 

 2014 2022 المراقب المال  بمجلس ادارة الملك فيصل التخصص  ومركز االبحاث )مؤسسة عامة(

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 حكوم  
منسق اعمال 

 اللجنة
 الرعاية الصحية  ليس مما سبق 

لجنة المراجعة بمستشف  الملك 
 فيصل التخصص  

1 

قطاع خاص مملوك 
للمئسسة العامة 
لمستشف  الملك 
 فيصل التخصص  

 عضو مجلس ادارة 
ممثل عن مستشف  
الملك فيصل 
 التخصص  

جوتيك مبيعات ادوية  غير تنفيذي كة الير  2 مجلس ادارة شر

قطاع خاص مملوك 
للمئسسة العامة 
لمستشف  الملك 
 فيصل التخصص  

 عضو لجنة مراجعة
ممثل عن مستشف  
الملك فيصل 
 التخصص  

 غير تنفيذي
خدمات الرعاية الصحية 

 واللوازم الطبية 
كة مستشف  الملك  لجنة المراجعة بشر
 فيصل التخصص  الدولية القابضة 

3 

 الرعاية الصحية  تنفيذي لجنة داخلية فرعية  رئيس اللجنة  حكوم  
لجنة مبادرة الحوكمة والصالحيات 
 بمستشف  الملك فيصل التخصص  

4 

 الرعاية الصحية  الرعاية الصحية  لجنة داخلية فرعية  عضو تنفيذي حكوم  
لجان تنفيذية متعددة بمستشف  
الملك فيصل التخصص  وممثالض 

 عنه لدى الغير 
5 

 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   مانع محمد بن محمد ال خمسان   

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه 01:07/1403

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب 

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

اليا -جامعة نيو انجالند   1 ماجستير  الحاسب اآلل  علوم  2011 اسي 

 2 بكالوريوس نظم معلومات 2007 جامعة الملك خالد 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

  معهد االدارة العامة 
 
 2014 2016 مدير ادارة االعتماد بمركز االعمال ف

  معهد االدارة العامة 
 
  2016   2018 نائب مدير العمليات بمركز االعمال ف

 2018 2019 مدير عام المعهد المال  بمئسسة النقد العرنر  السعودي ) البنك المركزي السعودي(

 2019 2020 مدير عام االكايمية المالية بهيئة السوق المال  

 2020 حت  تاريخه مدير عام االكاديمية المالية 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

       

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   هذال بن سفر عبدهللا العتيتر     

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه 01:07/1403

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

ول والمعادن   1 بكالوريوس الهندسة الكهربائية  2008 جلمعة الملك فهد للبي 

ن  2 ماجسي   ادارة انظمة االتصاالت  2016 جامعة نورث ايسي 

ول والمعادن  3 ماجستير  ادارة االعمال التنفيذي 2021 جامعة الملك فهد للبي 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

جير  كة شلمير   شر
 
 2008 2009 مهندس حقول نفط ف

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
 
  2009   2017 مهندس اتصاالت ف

قية   2018 2021 مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمنطقة الشر

كة سوفركم  2021 5شهر المدير االقليم  لشر

 2021 9شهر  عضو مجلس االعمال السعودي السويدي والفرنس  

اتيجية  –الرئيس التنفيذي  مكتب االدارة االستير  2021 11شهر  

كة عرص البيانات التقنية  –الرئيس التنفيذي  شر  2022 حت  تاريخه 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجه

التنفيذية 
شيحات  الي 
والمكافآت 
 المراجعة 

 1 فيبكو المواد االساسية  مستقل شخصية

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

    
 االسم الرباع   محمود محمد محمود الطوخ 

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد م27/03/1968

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول عىل 

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

الواليات المتحدة  –جامعة سان ديجو 
 االمريكية

 1 ماجستير  ادارة اعمال م1992

الواليات  -كاليفورنيا  -جامعة نورثروب
 المتحدة االمريكية 

 2 بكالوريوس هندسة كهربائية  م1990

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

يك وعضو مجلس ادارة  كة الطيبات الوطنية للتجارة  –شر شر حت  تاريخه 2021من    

  للصناعة والتجارة والمقاوالت  –نائب رئيس مجلس ادارة 
كة الطوخ  شر حت  تاريخه2019   

   –رئيس مجلس ادارة 
كة امانة للتامير  التعاون  شر حت  تاريخه 2016   

كة المحوالت السعودية المحدودة  –رئيس مجلس المديرون  شر حت  تاريخه  2015   

كة الصناعات الكهربائية  –نائب رئيس مجلس االدارة  شر حت  تاريخه 2014   

  اوزيل لنقل الطاقة  –عضو مجلس المديرين 
كة الطوخ  شر حت  تاريخه  2010   

  لالستثمارات  –عضو مجلس المديرين 
كة الطوخ  االمارات العربية المتحدة -دنر  -شر حت  تاريخه  2007   

كة الكهربائية المتقدمة للصناعة  -رئيس مجلس المديرين الشر حت  تاريخه 1996   

كة العالمية للعدد الصناعية  –رئيس مجلس المديرين  الشر حت  تاريخه  1995   

كة مت  كول –عضو مجلس المديرين  وت -شر لبنان  -بير حت  تاريخه  1994   

  التجارية  –رئيس مجلس االدارة 
كة مجموعة الطوخ  شر حت  تاريخه1994   

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة عامة
شيحات  لجنة الي 

 والمكافآت
  
كة الصناعات الكهربائية صناعة كهربائية غير تنفيذي ممثل مجموعة الطوخ   1  شر

  ممثل  لجنة تنفيذية  مساهمة مقفلة
 صناعة وتجارة ومقاوالت  غير تنفيذي مجموعة الطوخ 

  للصناعة والتجارة 
كة الطوخ  شر

 والمقاوالت 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   عبدالرحمن عبدهللا إبراهيم السكران

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه  01/07/1387

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول 

 عىل المؤهل
 م المؤهل التخصص

ول والمعادن  1 البكالوريوس  علوم المحاسبة 1992 جامعة الملك فهد للبي 

   2001 الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونير  
 2 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونير   محاسب قانون 

   1999 المعهد األمريك  للمحاسبير  القانونير  
 3 زمالة المعهد األمريك  للمحاسبير  القانونير   محاسب قانون 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

اتيجر  والخدمات المؤسسية  وزارة المالية  –مساعد الوزير االسي  حت  االن  -2019   

كة الحبيب القابض –التنفيذيير  كبير الرؤساء  شر  2017-2019 

كة السيف لالستثمار التجاري –نائب الرئيس للمالية  شر  2008-2017 

اتيجر  واألداء  كة االتصاالت السعودية –المدير العام للتخطيط االسي  شر  2003 -2008 

كة االتصاالت السعودية -المدير العام للمالية  شر  2001-2003 

كة االتصاالت السعودية -مستشار مال   شر  1999-2001 

كة الوطنية للصناعات الزجاجية  –المدير المال  للمجموعة  زجاج -الشر  1995-1999  

  
كاه  –محاسب قانون  دولت اند توش –مكتب الجريد وشر  1992-1995 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

  
 
 الشكل القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة
 عضو لجنة المخاطر 
 عضو اللجنة التنفيذية

   تأمير   عضو تنفيذي صفة شخصية 
كة أمانة للتأمير  التعاون   1 شر

ذات مسؤولية 
 محدودة 

عضو لجنة المراجعة 
 والمخاطر 

  
إدارة خدمات الرعاية 

 الصحية
كة غ  2 لوب مد السعودية شر

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 
 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   عبدالرحمن السديري نايف فيصل

 الجنسية سعودي تاري    خ الميالد ه  12/02/1389

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة
تاري    خ الحصول 

 عىل المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير  إدارة االعمال م2007 جامعة ساوثهامبتون

WPI 20012 بكالوريوس هندسة صناعية م 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخبر

ة ة مجاالت الخبر  الفبر

 2017 استثمار

اد و تزوي    ع سيارات  2015 استير

 2015-2012 بنك

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غبر مدرجة(مجالس إدارة شر
 
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي شر

   الشكل
 
 القانون

كة  للشر
 عضوية

 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
 غبر تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 اليوجد
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية 
كة السيف مهندسون ومقاولون  المقاوالت  تنفيذي   1 شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 اليوجد
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية
كة ار دي نر  السيف المحدودة  خرسانية  تنفيذي

 2 شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 اليوجد
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية
كة درع الرعاية القابضة الصحة  غير تنفيذي  3 شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 اليوجد
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية
كة الوطنية للطاقة الطاقة غير تنفيذي  4 الشر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 اليوجد
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية
 مستقل

إدارة خدمات 
الرعاية 
 الصحية

كة غلوب مد السعودية  5 شر

          
 


