أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي

رائد فهد صالح الرصيص

الجنسية

سعودي

1404/05/18هـ

تاريخ الميالد

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

درجة الماجستير

محاسبة -مراجعة

2010م

Bowling Green Stat university

2

بكالوريس

محاسبة

2005م

جامعة الملك عبدالعزبز

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:
مجاالت الخبرة

الفترة

صندوق تنمية الوارد البشرية -مدير إدارة المخاطر وااللتزام

فبراير -2019مستمر
سبتمبر  2015فبراير 2019

بنك الجزيرة -مدير في إدارة المخاطر والعمليات

أغسطس  – 2013أغسطس
2015
يناير -2013أغسطس2013

مصرف االنماء –قائد فريق في المراجعة الداخلية
بنك سامبا – مدير تأكيد الجودة

أبريل -2012ديسمبر 2012

مصرف االنماء-قائد فريق المراجعة الداخلية

أكتوبر -2010مارس 2012

 – KPMGمراجع خارجي

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

اسم الشركة

1

ال يوجد

2
3
4
5

النشاط الرئيسي

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

صفة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي

وليد محمد مرعي

الجنسية

مصري

تاريخ الميالد

1984/09/08

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس تجارة

محاسبة

2005

جامعة القاهرة – كلية التجارة-قسم الدراسات
باللغة االنجليزية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:
الفترة

مجاالت الخبرة

ديسمبر – 2016حتى االن

شركة برايس وتر هاوس كوبرز الرياض – مدير أول خدمات المراجعة والحوكمة والمخاطر وااللتزام

مارس–2015أكتوبر 2016

شركة برايس وتر هاوس كوبرز داالس تكساس – الواليات المتحدة االمريكية -استشاري خدمات المراجعة والحوكمة والمخاطر
وااللتزام
شركة برايس وتر هاوس كوبرز الرياض – نائب مدير خدمات المراجعة والحوكمة والمخاطر وااللتزام

أكتوبر – 2010فبراير2015

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

اسم الشركة

1

ال يوجد

2
3
4
5

النشاط الرئيسي

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

صفة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:
االسم الرباعي

خالد جبر خلف هللا الزايدي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1393/01/01هـ

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح:
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

درجة الماجستير

إدارة هندسية

2002

Florida Institute of Technology

2

بكالوريس

محاسبة

1994

جامعة الملك عبدالعزبز

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:
الفترة

مجاالت الخبرة

1998 - 1994

محاسب  /رئيس قسم الحسابات  /مدير مالي باإلنابة – الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

2007- 2004

وسيط اسهم اول  /بنك الرياض

2013 - 2009

محلل مالي  /شركة الخبير المالية

2019 - 2018

مستشار مالي  /هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 - 2014االن

محلل مالي مستقل

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

اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

1

شركة سالمة للتأمين
التعاوني

التامين

مستقل

2
3
4
5

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

عضوية اللجان

عضو لجنة االستثمار

الشكل
القانوني
للشركة

