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 نص البند  #

  ��خ تا  من بتداءً ا  اإلدارة  بمجلس  –  مستقل  عضو  -  أحمد وازع القحطاني  /    األستاذ  بتعيين  اإلدارة  مجلس  رارق   التصويت على    ١
للعضو  لفاً ، خم٢٠٢١/ ٢٩/٦ة المجلس حتى تا��خ  ا�تهاء الدورة الحالية في دور إلكمال م١١/٢٠٢٠/ ٢٤ في تعيينه

 (مرفق)  نفيذي�عضو غير  - عبد الرحمن محمد الروافالسابق األستاذ/ 
وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ شركة الالتصويت على األعمال والعقود التي تمت �ين   ٢

تقديم شركة التعاونية خدمات تأمين   وليد عبد الرحمن العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وط�يعة التعامل هي عبارة عن  
 دي علماً ��ال سعو ٤٫٢٤٤٫١٦٠٬١٠م بقيمة ١١/٧/٢٠٢٠لمدة سنة اعتبارًا من  للتطو�ر  صحي لموظفين شركة جبل عمر

 (مرفق) تفضيلية بأنه ال �وجد شروط
ثالب علي والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /  وزارة الماليةوشركة الالتصويت على األعمال والعقود التي تمت �ين   ٣

 الشركة  إلى  یةمالال  وزارة  قبل  من  ا�تماني  دعم  تقدیم مصلحة غير مباشرة فيها، وط�يعة التعامل هي عبارة عن  الشمراني
بأنه   علماً  سنة، ١٥ولمدة  سعودي��ال  ملیون وستمائة ملیار بقیمةمن البنك السعودي الفرنسي  قرض على للحصول

 (مرفق) تفضيلية ال �وجد شروط
 (مرفق) نشاطها فروع أحد  أو الشركة ألعمال معايير منافسة عضو المجلس على التصويت  ٤
م ولمدة  ٢٠٢١/ ٦/  ٣٠ تا��خ من  تبدأ  التي القادمة للدورة المرشحين �ين  من اإلدارة مجلس أعضاء ا�تخاب على التصويت  ٥

 (مرفق)م ٢٠٢٤/ ٦/  ٢٩ثالث سنوات �نتهي في تا��خ 

ألف  ١٢١بمبلغ  "برايس ووتر هاوس كوبرز" PWCالحالي  مراجع الحسابات الخارجيصرف أ�عاب إضافية ل علىالتصويت   ٦
  نظرًا لكونها تعد أعمال إضافية خا�ج نطاق العمل المتفق عليه مسبقًا   ��ال تق��بًا)  ٤٥٣٫٧٥٠دوالر أم��كي أي ما يعادل (

 بتعيين خبراء لتقييم االستثمارات والقروضهذه األعمال وتتعلق  م٢٠٢٠نوية للعام مراجعة القوائم األولية والسل
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 المحترمين  المساهمين  /السادة إلى

 شركة جبل عمر للتطوير،

 

 شركة جبل عمر للتطوير،شركة  الى مساهمي  رئيس مجلس اإلدارة التبليغ المقدم منحول تأكيد محدود تقرير 

 

 شركة جبل عمر للتطويربين  المبرمة والعقود لبيان االعمالالمرفق  بالتبليغتعلق ي فيما ارتباط تأكيد محدودقمنا بتنفيذ 
  2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة لشركة )"التبليغ"( ا دارة عضاء مجلس ا ألاألطراف ذوي العالقة )"الشركة"( و

تفق مع متطلبات المادة رقم لكي ي أدناه للمقاييس الموضحةوفقاً الشركة من قبل رئيس مجلس إدارة  هالذي يجب تقديم
 من نظام الشركات. 71

 

 الموضوع

واعتمده رئيس مجلس اإلدارة كما  الشركةدارة إ والذي أعدته لنا التبليغ المقدمهو  محدودنا لتأكيد ارتباط موضوعإن 
 .هو مرفق بهذا التقرير

 

 المقاييس

  –   2015من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )  71رقم  المادة    متطلبات  المطبقة هي  المقاييسإن  
 أو العقود التي تمت االعمالمباشرة أو غير مباشرة في  مصلحةأي  ه في حال وجودهـ( والتي تنص على أن1437

لموافقة  ل  المصالحاالبالغ عن هذه  يجبه فإن ،)"المجلس"( اإلدارةمع أي عضو من أعضاء مجلس  الشركةلحساب 
وال يجوز لهذا    مصالح المجلس عن هذه  ال  يبلغ يجب على عضو مجلس اإلدارة أن    .للشركة  العامة من قبل الجمعية    عليها

 رئيسيقوم  . وأو العقود  االعمال  هذه  على  لموافقةل  على القرار الذي يصدر  في المجلسالتصويت    العضو االشتراك في
و غير  مباشرة أ مصلحةعضو مجلس اإلدارة عقود التي يكون لال وأ عمالباال  العامةالجمعية  بإبالغمجلس اإلدارة 

 ا.مباشرة فيه

 

 مسؤولية اإلدارة 

 تصميم وتنفيذ ةيمسؤولال هذه تتضمن هااكتمالوالتأكد من  للمقاييسوفقا  التبليغ إعداد عن  ولةمسؤ شركةال إدارة إن
حتيال أو  ناتجة عن اكانت  ، سواءً الجوهرية األخطاءمن  خاليال التبليغعداد إل مناسبةداخلية  رقابةأنظمة ب واالحتفاظ

 .خطأ

 

 جودةال ةاستقاللنا ورقاب

المتطلبات األخالقية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واالستقالل لقواعد سلوك واداب المهنة بمتطلبات التزمنا 
مبنية على  ومتطلبات أخرى االستقالل تتضمنالتي  ،المملكة العربية السعوديةالتأكيد المحدود في ب نارتباطالمناسبة ال

 والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. المبادئ األساسية للنزاهة
 

حتفظ بنظام شامل نة العربية السعودية، وبناًء عليه،  المعتمد في المملك  1رقم    جودةرقابة اللالمعيار الدولي    يطبق مكتبنا
يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات   جودةلرقابة ال

 النظامية والتنظيمية.
 

 

 

 

 ،25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 

 east-www.pwc.com/middle+،966( 12) 610 - 4400+، فاكس: 966( 12) 610 - 4400هاتف: 

http://www.pwc.com/middle-east
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 مسؤوليتنا

اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا   تأكيد محدود حول التبليغ بناء علىعن إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج 
)المعّدل(، "ارتباط التأكيد   3000  إلرتباطات التأكيد رقم  لمعيارالدوليل محدود وفقا  نا لتأكيد  ارتباط عليها. لقد قمنا بتنفيذ

 المعيار  هذايتطلب    .المعتمد في المملكة العربية السعودية"  معلومات المالية التاريخيةبخالف عمليات مراجعة أو فحص ال
انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم  حول ما إذا لفت منا تخطيط وتنفيذ هذا االرتباط للحصول على تأكيد محدود 

 . 2020ديسمبر  31التبليغ للسنة المنتهية في  عند إعداد من نظام الشركات 71رقم متطلبات المادة لتزم بت
 

إخفاق األنظمة والرقابة، سواًء كانت  مخاطر مثل لاءات التي يتم اختيارها على اجتهادنا، وتتضمن تقييم ااإلجر تعتمد
م الشركة  الرقابة الداخلي المتعلق بالتزا نظام، نأخذ بعين االعتبارالمخاطر احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقيم ناتجة عن

  ،اختباري  على اساس   من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص  71رقم  بمتطلبات المادة  
 من نظام الشركات. 71رقم  بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة  ؤيدة لألنظمة والرقابة المتعلقةلألدلة الم

 
 المحدود.  تأكيدلعن ا ناستنتاجعليها كافية ومناسبة كأساس التم الحصول  أن األدلة التي نعتقد 

 

 بهلنطاق العمل الذي قمنا  ملخص

من نظام   71رقم  المادة  الشركة بمتطلبات    التزام  حولللحصول على تأكيد محدود   التالية  وتنفيذ اإلجراءاتقمنا بتخطيط  
 :عند إعداد هذا التبليغ الشركات

 
  

مع   أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارةعلى األعمال واالتفاقيات من قبل  عملية الحصولمناقشة اإلدارة حول  •
 . الشركة

 

المعامالت واالتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من   بكافة الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة •
ديسمبر  31تهية في المن، مع الشركة خالل السنة بشكل مباشر أو غير مباشر ،أعضاء مجلس إدارة الشركة 

2020 . 
 

 االستفسار مع االدارة عن مدى اكتمال ودقة المعلومات المفصح عنها فى التبليغ المرفق.  •
 

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس بتلك المعامالت  مراجعة •
 ، باالضافة الى ذلك، ال  2020ديسمبر    31السنة المنتهية في  واالتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس اإلدارة خالل  

يجوز لهذا العض و االشتراك ف ي التصويت في المجلس على القرار الذي يصدر في هذا الشأ ن في اجتماعات 
 اإلدارة .  مجلس

 

 قيود مالزمة

من نظام الشركات   71رقم باألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة  المتعلقةتخضع إجراءاتنا 
االعتماد على هذه   اكتشافها. عالوة على ذلك، ال يتمقد تحدث أخطاء أو مخالفات ال يتم ، عليهبناء لقيود مالزمة، و

من طرف أولئك الذين يعملون   والتواطؤ، خاصة االحتيالاإلجراءات كدليل لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة 
 في مناصب ذات سلطة أو ثقة. 

 
 اترتباطالمعيار الدولي اليُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب 

اإلجراءات    )المعّدل( المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود  3000التأكيد رقم  
عقول، وبالتالي بارتباط التأكيد الم له مقارنة بتلك الخاصةمحدودة بشكل مخطط  و كافيةالمبينة أعاله لجمع أدلة مالئمة 

 ارتباط التأكيد المعقول.المحدود مقارنة ب يد من خالل ارتباط التأكيدأقل من التأك تم الحصول على مستوى
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لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية الرتباطات 
ي رأي مراجعة او رأي فحص فيما يتعلق بكفاية الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه، فإننا ال نبد

 األنظمة والرقابة. 
 
 
 

، وال يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً ألي تواريخ  2020ديسمبر  31يتعلق هذا االستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في 
 صحة استنتاجنا.أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على األنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على  

 

 استنتاج التأكيد المحدود

يجعلنا نعتقد أن الشركة لم  أي شيء في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا  التي تم القيام بها والموضحةاألعمال  بناء على
من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامالت  71رقم المادة  التيتلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات 

 . 2020ديسمبر  31األطراف ذوي العالقة للسنة المنتهية في 
 

 االستخدام قيود

رئيس وذلك لمساعدة الشركة و  ،تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناًء على طلب من إدارة الشركة فقط
من نظام    71رقم  لمادة  للمساهمين وفقاً لالعادية    الى الجمعية العامة  المتعلقة بالتقرير  في الوفاء بالتزاماتهم  مجلس إدارتها

الشركات. ال ينبغي استخدام التقرير ألي غرض آخر أو توزيعه أو االقتباس منه أو اإلشارة إليه إلى أي أطراف أخرى،  
 وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. باستثناء دون الحصول على موافقتنا المسبقة ، 

 
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
 
 

 عبدالرحمن العتيبيعلي 
 379ترخيص رقم 
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 المحترمين                                                                                                                   شركة جبل عمر للتطو�ر   مساهمي السادة  

                          ، ،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركا�ه 
 

أن �بلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية تقتضي بوالتي متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات باإلشارة إلى 
 فيها. صلحةماإلدارة العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس 

 ،أعضاء مجلس اإلدارة ألحد مصلحة بها و�وجد الشركة لحساب تمت التي عن تفاصيل األعمال والعقودكم إبالغ أود  عليه
 على النحو التالي: وهي

# 
األطراف المتعاقد 

 معهم
 مبلغ العقد مدة العقد  ط�يعة العقد اسم العضو صاحب المصلحة

 الرحمن عبد وليد/  األستاذ للتأمين  التعاونية شركة  ١
 العيسى

تقديم شركة التعاونية  
خدمات تأمين صحي 
لموظفين شركة جبل 

 للتطو�ر  عمر 

 ٤،٢٤٤،١٦٠٬١٠ سنة

 سعودي ��ال

األستاذ / ثالب علي  وزارة المالية  ٢
 الشمراني

تقديم دعم ا�تماني 
من قبل وزارة المالية 
إلى الشركة للحصول 
على قرض من أحد 

 البنوك المحلية 

 ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ال ينطبق
��ال سعودي 

 كحد أقصى

 

 لعضوالمذكورة أو  للجهاتبأنه ال �وجد تفضيل  للتأكد اإلجراءات النظامية الالزمة  ا�خذبأن المجلس قد  إفادتكمأود كما  
 ولوائح هيئة السوق المالية.   أنظمةلسياسات واإلجراءات المعتمدة ول اً وفقم  ت ه وأن العقد المشار إليه،مجلس اإلدارة في 

 ، والتقد�ر،، التحية    خالص وا  وتقبل 
 
 
 

 
 الحقيل   عثمان   ��اد 

 مجلس اإلدارة رئيس  



 البند ال�ابع 
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منافسة عضو مجلس  وضوابط معايير 

ال الشركة أو أحد فروع  اإلدارة ألعم

 نشاطها 

1اإلصدار   

Standards and controls for 

competition of a board member 

to the company's business or any 

of its branches of activity 

Version 1 



 

2 

Article 1: Introduction 

This Standards and controls has been prepared to 

fulfill the requirements of Article 46 of the Corporate 

Governance Regulations issued by the Capital Market 

Authority, which requires setting standards - approved 

by the General Assembly - to verify that a member of 

the Board of Directors is competing for the company's 

business or competing in one of the branches of the 

activity that it engages in. 

 مقدمة المادة األولى :   

لمادة اللوفاء بمتطلبات  المعايير والضوابطتم إعداد هذه 

السادسة واألربعون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 

معتمدة من  -وضع معايير تتطلب هيئة السوق المالية والتي 

منافسة عضو مجلس اإلدارة للتحقق من   -الجمعية العامة

لشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي األعمال 

 .تزاوله

Article 2: General Principles  

1) Each member of the Board shall comply with the 

principles of truthfulness, honesty, loyalty, and 

care of the interests of the Company and its 

shareholders, and priorities their interests over 

his/her personal interests. 

2) A board member may not engage in any act or 

business that may compete with the company. 

Otherwise, the company shall have the right to 

petition the competent judicial authority to claim 

appropriate damages, unless such member has a 

authorization from the ordinary general assembly. 

3) incompatible with the independence requirement 

for an Independent Director   engages he/she in a 

business where he competes with the Company or 

conducting businesses in any of the company's 

activities. 

 مبادئ عامة المادة الثانية:   

من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق  عضو كليلتزم  (1

واالهتمام بمصالح الشركة والعناية نة والوالء اواألم 

 والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية. 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من  (2

شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد 

كان للشركة أن تطالبه  فروع النشاط الذي تزاوله، وإال 

أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم  

يكن حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح 

 له القيام بذلك. 

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس  (3

اإلدارة اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو 

 النشاط الذي تزاوله الشركة. أن يتجر في أحد فروع 

Article  3: Concept of the Competing Businesses 

According to article 47 of the Corporate Governance 

Regulations, the following shall be deemed a 

participation in any business that may compete with 

the Company or any of its activities: 

1) the Board members’ establishing a company or a 

sole proprietorship or the ownership of a 

controlling percentage of shares or stakes in a 

Company or any other entity engages in business 

activities that are similar to the activities of the 

Company or its group. 

2)  accepting membership in the Board of a company, 

an entity that competing with the Company or its 

group or managing the affairs of a competing sole 

 مفهوم أعمال المنافسة المادة الثالثة:   

من الئحة حوكمة الشركات  47بناًء على ما نصت عليه المادة 

مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه   ضمنيدخل فأنه 

منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي  

 تزاوله ما يلي:

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو   (1

تملك نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة 

 أخرى تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.

س إدارة شركة أو منشأة منافسة قبول عضوية مجل (2

عتها، أو تتولى إدارة مؤسسة فردية وللشركة، أو مجم

 منافسة أو شركة أيًا كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة 

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها،  (3

ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة  

 للشركة أو مجموعتها.
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proprietorship or any competing company of any 

form, except the company’s affiliates. 

3) 3) the Board member’s acting as an overt or covert 

commercial agent for another company or entity 

competing with the Company or its group. 

 

Article 4: Standers of the Competing Businesses 

The following criteria shall be taken into account when 

measuring the existence of competition - including but 

not limited to - the following: 

1) the nature of the business and the products offered 

by the competing company. 

2) The geographical area and the markets in which the 

competing company conducts its business. 

3) The capital of the competing company and its total 

shareholders owners. 

4) The competitor's projects size. 

 معايير أعمال المنافسة المادة الرابعة:   

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس  

ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي 

باالعتبار عند قياس مدى تحقق المنافسة تزاوله مع األخذ 

 المعايير التالية:

طبيعة األعمال والمنتجات التي تقدمها الشركة أو  (1

 المنشأة المنافسة. 

واق التي تزاول فيها الشركة المنطقة الجغرافية واألس (2

 المنافسة أعمالها.

 رأس مال الشركة المنافسة وإجمالي حقوق مالكها. (3

 الشركة المنافسة. مشاريعحجم  (4

Article 5: Controls of the Competing Businesses  

If a member of the Board desires to engage in a 

business that may compete with the Company or any 

of its activities, the following shall be taken into 

account: 

1) Notifying the Board fully and immediately of 

his/her participation, directly or indirectly, in any 

businesses that may compete with the Company 

or lead to competing with the Company, directly or 

indirectly, in respect of any of its activities . 

2) The conflicted member shall abstain from voting 

on the related decision in the Board meeting and 

General Assemblies. 

3) The chairman of the Board shall inform the General 

Assembly, once convened, of the competing 

businesses that the member of the Board is 

engaged in, after the Board assesses the board 

member's competition with the company's 

business or if he/she is in competition with one of 

the branch activities that it conducts in. Such 

businesses shall be assessed on an annual basis. 

 ضوابط منافسة الشركة المادة الخامسة:   

 هعمل من شأن في االشتراك اإلدارة في مجلسإذا رغب عضو 

أحد فروع النشاط الذي   فيمنافسة الشركة، أو منافستها 

 :، فيجب مراعاة ما يليهتزاول

بشكل كامل وفوري بمشاركته إبالغ مجلس اإلدارة  (1

المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها 

منافسة الشركة أو بمنافسته بشكل مباشر أو غير مباشر 

هذا اإلبالغ وإثبات  في أحد فروع النشاط الذي تزاوله،

 اجتماع مجلس اإلدارة.في محضر 

التصويت على  في المصلحةالعضو صاحب  اشتراكعدم  (2

مجلس اإلدارة  فيهذا الشأن  فيالقرار الذي يصدر 

 وجمعيات المساهمين.

العامة العادية مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية قيام رئيس  (3

عضو  باألعمال المنافسة التي يزاولهاعند انعقادها 

من منافسة  لس اإلدارةتحقق مج وذلك بعد  المجلس،

المجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع عضو  

على أن يتم  .أعاله لمعايير لالنشاط الذي تزاوله وفقًا 

 التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.

العامة العادية للشركة الحصول على ترخيص من الجمعية   (4

 األعمال المنافسة. بممارسةيسمح للعضو 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص تم اعداد هذه المعايير والضوابط باللغة العربية واإلنجليزية. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص االنجليزي، يتم العمل بالن

 العربي 

This Standards and controls has been executed in both Arabic and English Language. In the event of any contradiction 

between the Arabic text and the English text, the Arabic text shall prevail 

4) Obtaining an authorization of the General 

Assembly of the Company for the member to 

engage in the competing business. 

Article 6: Rejection to Grant Authorisation 

If the General Assembly rejects granting the 

authorisation the member of the Board shall resign 

within a period specified by the General Assembly; 

otherwise, his/her membership in the Board shall be 

deemed terminated, unless he/she decides to 

withdraw from competing the company or regularise 

his/her situation in accordance with the Companies 

Law and its Implementing Regulations prior to the end 

of the period set by the General Assembly 

 رفض منح الترخيص  المادة السادسة:   

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص فعلى عضو مجلس 

ها الجمعية العامة، د اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحد

وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر  

العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقًا لنظام  

من المحددة انقضاء المهلة التنفيذية قبل  هالشركات ولوائح 

 قبل الجمعية العامة.

Article 7: Adoption and Changes  

This Charter and any changes thereof shall be 

approved by the General Assembly. 

 

 االعتماد والتعديل المادة السابعة:   

الجمعية وأي تعديالت عليها من قبل  الوثيقةتعتمد هذه 

 .العامة
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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 
٠٣-٠١-٢٠٢١
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33..  

44..  

дϜϹгϲ ЭугϮ ЬыА ϥзϠ ̭ϝгЂϒ
ϣтϸнЛЂ

ЬϝгКъϒ ϢϼϜϸϖ ϽуϧЃϮϝв

̸̼̀̿-̀-̸̽

ЀнтϼнЮϝЫϠЬϝгКъϒ ϢϼϜϸϖ
̷̸̸̹
̷̷̹̾

дϝГЯЂ ϽувцϜ ϣЛвϝϮ
ϸнЛЂ ЩЯгЮϜ ϣЛвϝϮ

طیران ناس: رئیس تنفیذي للخدمات المساندة وتشمل إدارة المشاریع، الموارد البشریة، المشتریات، وتقنیة المعلومات والتقنیة الرقمیة̸̷̹̽ - ̷̷̹̹
ھولیت باكارد (HP): إدارة المشاریع، تخطیط وعملیات المبیعات ̸̸̷̹ - ̸̷̹̽
شركة دار الورق: التخطیط االستراتیجي لألعمال̷̷̹̾ - ̸̸̷̹

ذات مسؤولیة محدودةممثل للشركاءغیر تنفیذيالورق ومواد الدعایةشركة دار الورق للتجارة -



 

ة الذات�ة1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي   خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

 ه 20/09/1406 تار�ــــخ الم�الد سعودي الجنس�ة 

 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
تار�ــــخ الحصول  التخصص المؤهل 

 ع� المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك عبد الع��ز 2014 إدارة أعمال بكالور�وس

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال ماجست�ي 

ف –دبلوم  �ة  شهادة مح�ت ي ب��طان�ا  2011 موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة SPHRiشهادة مح�ت الجمع�ة األم��ك�ة للموارد  2010 موارد ��ش
�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات شهادة  ف معتمد (اس�ت مح�ت
( ي ات��ب ات�ج�ة  بطاقات التوازن اإلس�ت كة بالديوم لالستشارات  2018 اإلس�ت  �ش

�ة التنف�ذي المتقدم  ات�ج�ات الموارد  برنامج الموارد الب�ش اس�ت
�ة والق�ادات جامعة متشغن روس لإلعمال، متشغن  2018 الب�ش

 الوال�ات المتحدة

 

ات العمل�ة للعضو  .3  المرشحالخ�ب
ة ة الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�صلل اإلدارة العامة مدير عام حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف  خدمات المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان 2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن 2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجنمدير عام الخدمات المساندة، الموارد  2017 2015  الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي  مدير إدارة الموارد الب�ش

�ات، الخدمات اإلدار�ة، تقن�ة المعلومات،  2011 2004 �ة، المش�ت ات إدارة متنوعة بالموارد الب�ش خ�ب
 المال�ة

 

 



 

 

كات مساهمة أخرى .4 ي مجالس إدارات �ش
ي  العض��ة الحال�ة �ض

 كان شكلها القانوىض
�
كة أخرى أ�ا (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة صفة العض��ة  النشاط الرئ�س اسم ال�ش

(تنف�ذي، غ�ي 
 تنف�ذي، مستقل)

طب�عة العض��ة 
(بصفته الشخص�ة، 
ممثل عن شخص�ة 

 اعتبار�ة 

عض��ة 
 اللجان

ي 
 الشكل القانوىض

كة تحالف األفق خدمات االعمال  �ش
 وحاضنة أعمال

�ك ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
 محدودة

كة نخبة الخليج  االستشارات اإلدار�ة  �ش
�ة  والموارد الب�ش

�ك  ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
 محدودة

كة جلوب م�د  �ش
 السعود�ة 

ف  إدارة وثائق التأمني
ي   الطىب

رئ�س لجنة  شخص�ة  مستقل
ش�حات  ال�ت
 والمكافئات 

ذات مسؤول�ة 
 محدودة

كة إتحاد عذ�ب  �ش
 لإلتصاالت 

 خدمات اإلتصاالت 

 شخص�ة مستقل

عضو لجنة 
ش�حات  ال�ت
والمكافئات 

 فقط

 مساهمة عامة

كة تبوك للتنم�ة  �ش
 الزراع�ة

السلع اإلستهال��ة 
 األساس�ة

 شخص�ة مستقل
عضو مجلس 

 إدارة
 مساهمة عامة

 



 

  الذاتية السيرة (1) رقم نموذج
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات. 1 

 الرباعي سماال  

 الجنسية   الميالد تاريخ  

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت . 2 

 م المؤهل التخصص المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة سما

    1 

    2 

    3 

 المرشح للعضو العملية الخبرات . 3

 الفترة الخبرة مجاالت

  

  

  

  

  

  

 اللجان أو القانوني شكلها كيان كان أيا   أخرى شركة أي أو  )مدرجة غير أو مدرجة( أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية . 4 

 :منها المنبثقة

 الشكل
 اللجان عضوية للشركة القانوني

 بصفته ( العضوية طبيعة
 عن ممثل ، الشخصية
 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة
 غير تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،
 م الشركة اسم يالرئيس النشاط

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

      16 

 







 
 ) للسرية الذاتية ١منوذج رقم (

 البيا�ت الشخصية للعضو املرشح )أ

 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي االسم

 ٢٨/٠٢/١٤٠٤ اتريخ امليالد سعودي اجلنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  )ب

 اسم اجلهة املناحة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 جامعة اليمامة  ٢٠١٦ إدارة أعمال  ماجستري   ١
 2014 إدارة أعمال  بكالوريوس  ٢

 جامعة اإلمام 
 حممد بن سعود اإلسالمية 

 2006 حماسبة جتارية  دبلوم   ٣
 اإلدارة معهد  

 العامة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ) ج

 جماالت اخلربة الفرتة

 مجموعة سامبا المالیةالرقابة الداخلیة  -مساعد مدیر  ۲۰۱۳إلى  ۲۰۰٦

 مصرف اإلنماءالمراجعة الداخلیة  -مساعد مدیر  ۲۰۱٤إلى  ۲۰۱۳

 البنك األول -المراجعة الداخلیة -مساعد مدیر  ۲۰۱۷إلى  ۲۰۱٤

 شركة الیسر لإلجاره والتمویل - الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱۷

 2019حىت ا  ٢٠١٨
 شركة أمریكان أكسبرس   - الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة

 

 مدير بر�مج 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 أ�ً 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) 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

١ 
MetLife Insurance 

Company 
 صفة شخصية  مستقل  التآمني

 عضو جملس اإلدارة 
 عضو جلنة املراجعة 

 مدرجه 

 صفة الشخصية  مستقل  البنوك  البنك العريب الوطين ٢

 عضو جملس اإلدارة 
 رئيس جلنة املراجعة 

عضو جلنة الرتشيحات  
 واملكافأت 

 مدرجه 

 











ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   أسامة فضل عيدروس البار

 الج نس ية سعودي  تاري    خ الميالد م1941/ 3/ 1

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل التخصص  تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 
كلية العلوم جامعة الملك 

ياء تقدير ممتاز مع مرتبة  م1976 عبدالعزيز  ز فير
ف الثانية  1 بكالوريوس علوم  الشر

كلية األرصاد جامعة الملك 
يائية  م1983 عبدالعزيز  ز  2 ماجستير  أرصاد فير

يطانية    –جامعة نوتنجهام الير
 م1991 المملكة المتحدة 

ياء البيئية  ز   الفير
 الفلسفة فز

عنوان الرسالة: التوزي    ع فوق 
 البنفسجية عىل األرض 

 3 دكتوراة 

كلية كنيدي لإلدارة الحكومية 
 م2010 جامعة هارفارد

  تمويل البنز التحتية 
فز

ز القطاع   بالمشاركة بير
 العام والقطاع الخاص

 دبلوم 
 

4 

     

     

     

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخبر  الفبر

ياء كلية العلوم التطبيقية ز  1991-1993 مكة المكرمة –أستاذ مساعد  - جامعة ام القرى قسم الفير

 1993-1994 مكة المكرمة  –رئيس قسم البحوث البيئية  - مركز أبحاث الحج –جامعة ام القرى 
 1994-1996 مكة المكرمة  –وكيل مدير عام مركز أبحاث الحج  - أبحاث الحجمركز   –جامعة ام القرى 
 1996-1998 مكة المكرمة  –مدير عام مركز أبحاث الحج المكلف  - مركز أبحاث الحج –جامعة ام القرى 

ز ألبحاث الحج يفير ز الشر  1998-2007 مكة المكرمة  –عميد المعهد  - معهد خادم الحرمير
ز العاصمة المقدسة  - العاصمة المقدسةأمانة   2007-2018 مكة المكرمة  –أمير

  
ز للتنمية والتطوير العمرانز كة البلد األمير  2009-2018 رئيس مجلس إدارة شر

كة بوابة مكة رئيس مجلس مديري   2010-2018 شر
كة قطارات مكة رئيس مجلس مدير ي   2010-2018 شر

كة وادي مكة   2012-2018 للتقنية عضو مجلس إدارة شر
كة وادي إبراهيم رئيس مجلس إدارة   2014-2018 شر
كة جرهم للتنمية والتطوير رئيس مجلس إدارة   2014-2018 شر

  

  

  



كات مساهمة أخرى (د ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها   العضوية الحالية ف

ً
كة أخرى أيا )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر

ي أو اللجان 
 المنبثقة منها: القانون 

 الشكل
كة    للشر

 القانونز
عضوية 
 اللجان

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

 1 خماسية طابة  تطوير عقاري مستقل بصفته الشخصية  التنفيذية  قابضة 
ذات مسئولية 

 بصفته الشخصية   محدودة 
 2 عقارية صهيب ال إدارة أصول عقارية  تنفيذي 

ذات مسئولية 
 بصفته الشخصية   محدودة 

ف السعودي عالمإنشر و  غير تنفيذي   3 المحير

      4 
      5 

      6 

  



 ) للس��ة الذاتية  ١نموذج رقم (
 

 ال�خصية للعضو املر�ح  البيانات )أ 

 االسم الر�ا��  فايزمحمد �امل نائل سم�� 

مليالد اتار�خ  ه١٣٩٥  ا�جنسية سعودي 

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ) ب

 اسم ا�جهة املانحة 
ع��   تار�خ ا�حصول 

 املؤهل 
 م املؤهل  لتخصص ا

 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 السعوديةأرامكو  -شركة الز�ت العر�ية السعودية 

 أو أي شركة أخرى أي �ان  ش�لها القانو�ي     )مدرجة أو غ�� 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) – 

 م اسم الشركة  النشاط الرئي��ي

 ١ شركة ال�ابالت السعودية صنا�� مستقل بصفتھ ال�خصية - 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 

 



 

 بن ابوبكر باعبادسالم بن بوبكر ا

 ھـ١/١٢/١٣٨٧ سعودي

 بكالوریوس

 عضو زمالة

 شریعة

 مدیر مالي للشركات

 ھـ١٤١٣

 م ٢٠١٨

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 األكادیمیة العربیة البریطانیة

 وديتحلیل و دراسة وتقییم الشركات المساھمة المدرجة في سوق المال السع سنوات ١٠

 م.م.ذ بصفتي الشخصیة غیر تنفیذي شركة الكھرباءلمقاوالت  شركة وسام االتحاد للمقاوالت



 
 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

المعمر  نعبدالمحسطالل بن عثمــان بن       الرباع   االسم   

هــ   1401/ 04/ 28      الجنسية سعــودي الميالد تاري    خ 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ( ب

 م المؤهل  التخصص تاريــــخ الحصول عىل المؤهل  اسم الجهة المانحة

م 2005 جامعة الملك سعود   1 بكالوريوس إدارة أعمال  إدارة أعمال  

المملكة    – جامعة كارديف
م 2010 المتحدة   ماجستير إدارة أعمال  إدارة أعمال  

MBA  2 

ن    – معهد تشارترد للتأمير
م 2015 المملكة المتحدة  ن   ن  تأمير يطانية للتأمير  3 الزمالة الملكية الير

ن المعهد     –األمريك  للتأمير
م 2014 الواليات المتحدة    إدارة المخاطر إدارة مخاطر  

ن
 4 الزمالة األمريكية ف

كلية لندن لألعمال    –انسياد 
ها  ة من  وغير م 2019 –م 2013الفير   اإلدارة التنفيذية إدارة تنفيذية 

ن
 5 عدة دورات ف

ات العلمية للعضو المرشحج           ( الخير

ةمجاالت  ة  الخير  الفير
2005 –  2002  محلل  

2012 -  2005  مكتتب أخطار  

2016 -  2012  رئيس إدارة المخاطر  

2020 -  2016 مدير إدارة المخاطر و استمرارية األعمال   

  و السياسات واإلجراءات  –نائب الرئيس التنفيذي 
انن إدارة المخاطر المؤسسية و األمن السيير  2020   -    

 
حاليا  

  أو اللجان الم
كة أخرى أي كان شكلها القانونن كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

 نبثقة منها: د( العضوية الحالية فن

 الشكل
ي  
 القانون 
ي  كةللش 

 
اللجاني عضوية  

 طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل  )بصفته 

 عن شخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل( 

النشاط  
 الرئيس 

 
كةي اسم الش   

 
 م

مساهمه  
 عامه

عضو مجلس  
المواد   مستقل شخصية  اإلدارة 

كة إسمنت الجوف األساسية  1 شر

مساهمه  
 عامه

رئيس لجنة 
المواد   مستقل شخصية  المخاطر 

كة إسمنت  األساسية الجوفشر  2 

      3 

 

 



 

 
 

 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



 

 (    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 الشخصیة للعضو المرشحاالبی .ا

 القحطاني سعد ناصر رعد االسم الرباعي

 الجنسیة
 م  1977/  07/  14  تاریخ المیالد سعودي

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 سعود الملك  جامعة  م  2000 كھربائیة ھندسة  بكالوریوس 1

2     
3     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح . 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 الوطني الحرس اتصاالت  ماركوني  تي  بي  جي  شركة  في  شبكات  تصمیم  مھندس 2003 عام  الى  2000  عام من 

 السعودیة  االتصاالت  شركة  في  تشغیل  مھندس 2006 عام  الى  2003  عام من 

 السعودیة االتصاالت  شركة  في  شبكات  تخطیط مشرفي  كبیر 2007 عام  الى  2006  عام من 
 السعودیة االتصاالت  شركة  في  التخطیط في  والتحكم اإلجراءات  مدیر 2009 عام  الى  2007  عام من 

 السعودیة االتصاالت  شركة  في  التنظیمیة والشؤون  االعمال  تخطیط مدیر 2010 عام  الى  2009  عام من 

 السعودیة االتصاالت  شركة  في  الشبكات  تخطیط وخبیر االعمال  تخطیط مدیر 2018 عام  الى  2010  عام من 
 السعودیة االتصاالت  شركة  في  ي والشرق  األوسط  لإلقلیم الجوال  شبكة  تنفیذ تخطیط مدیر اآلن  عام  الى  2018  عام من 
او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة  ( العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى .4

 :كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا  

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئیس

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

 )تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة،  (

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة

 عضویة اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

 المكافآت /االستثمار الشخصیة  بصفتھ مستقل التأمین للتأمین وفا 1
 والترشیحات

 مساھمة 
 مدرجة

2       

3       

4       

5       



 

 ) السیرة الذاتیة ۱( رقم نموذج  

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح 

 المعمر عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد االسم الرباعي 

ـھ۱۳۷۹\۷\۱ تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة   

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح

 اسم الجھة المانحة  تاریخ الحصول على المؤھل  التخصص  المؤھل  م

 للدول التسویق عالي  دبلوم 1
م۱۹۸٥ الصناعیة   اسكتلندا ستراثكالید جامعھ 

م۱۹۸۲ التسویق اداره علوم سبكالوریو 2  امریكا سیراكیوز جامعھ 
3     
4     
5     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة  الفترة 
م ح�ى االن ٢٠١٨  التعاو�ي  شركھ االتحاد للتام�ن –عضو مجلس اداره مستقل  

ح�ى االن  ٢٠١٦  مركز الفكر اإلبدا�� لالستشارات  –الرئيس التنفيذي  

م٢٠١٥ –م ٢٠١٠  السعودي  الصناعية  التنميةصندوق  –  و�سو�قاداره  

م  ۲۰۱۰ – م ۱۹۸٤  السعودي  الصناعیة  التنمیة صندوق – واستشارات اشراف 
  
  

  
  

 مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا العضویة الحالیة في 

تنفیذي، غیر العضویة (صفة  النشاط الرئیس اسم الشركة م
 تنفیذي،مستقل )

طبیعة العضویة (بصفتھ 
ممثل عن  الشخصیة، 
 اعتباریة)شخصیة 

الشكل القانوني  عضویة اللجان
 للشركة

1 
الشخصیة  بصفتھ مستقل التامین للتامین االتحاد  و المراجعة 

 و  الترشیحات
 المكافآت 

مساھمھ  شركھ  

2  
          



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

ي بكري أولياء
 االسم الرباع   د. محسن عبدالغن 

تاري    خ   هـ1378/ 4/ 7
 الميالد 

 الج نس ية  سعودي 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل التخصص  تاريــــخ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة 
 1 دكتوراه  هندسة اتصاالت  م1990 أمريكا  SMU جامعة

 2 ماجستير  هندسة اتصاالت  م1986 جامعة كولورادو أمريكا 
 3 بكالوريوس  هندسة اتصاالت  م1982 أمريكا  MSU جامعة

    4 
    5 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخير  الفير
 لوقف بكري أولياء وخديجة صومع أعمال حرة + 

ً
 حنر اآلن –م 2007 ناظرا

كة االتصاالت المتكاملة للشؤون الفنية   م2007 – 2005 نائب رئيس شر

)
ً
 م2005 – 1998 مدير عام تقنية المعلومات بوزارة المواصالت )النقل حاليا

 م1998 – 1995 السعودية مدير عام التصمم الهندسي لشبكة الهاتف الجوال باالتصاالت 
ف عىل الشبكة الوطنية للتحكم   مدير عام تقنية المعلومات ومدير عام شبكة التحكم والمشر

 عىل الصيانة 
ً
 عاما

ً
فا  باالتصاالت السعودية ومشر

 م1995 – 1993

ي االتصاالت بالرياض وجدة 
 عىل كلينر

ً
 عاما

ً
فا  للتدريب ومشر

ً
 عاما

ً
 م1993 – 1990 مديرا

  
  

 كان شكلها  (د
ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

 
العضوية الحالية ف

  أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
ي 
القانون 
كة   للشر

 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

      1 
      2 
      3 

  

  



  

  الذاتیـــــــــــــــــــة السیرة
  . البیانات الشخصیة للعضو المرشح1

  االسم الرباعي  وائل بن عبدالرحمن حمد البسام

 ۱٤/۱/۱۹۷٥   الجنسیــة  سعودي  تاریخ المیالد 

  . المؤھالت العلمیة للعضو المرشح2

   المـــؤھـــــل  التخصص   تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة
 1  ماجستیر    إدارة أعمال  ۲۰۰٦ الكلیة الجامعیة في البحرین 

 2   بكالوریوس لغات وترجمة  ۱۹۹۷  جامعة اإلمام 

 .  3  خبرات العملیة للعضو المرشحال

  1  الفترة  مجاالت الخبرة

بنك الجزیرة  –نائب الرئیس ورئیس التعلیم والتطویر      ۲۰۱۹من 
  حتى اآلن

2  

البترولیة لالستثمارات الرشید مجموعة – المشتركة للخدمات الرئیس نائب  4201 -
0162  

3  

الزامل للصناعة  –مدیر الموارد البشریة      ۲۰۰۸  -
۰۱۳۲   

4  

الشركة البریطانیة للطیران والفضاء  –مدیر تدریب      ۱۹۹۸  -  
۲۰۰٥ 

5  

 ع. ال4  اللجان أو القانوني شكلھا كان أیا  أخرى شركة أي أو)  مدرجة غیر أو مدرجة( أخرى  مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة ضویة
 الم : منھا نبثقة

  الشكل
  اللجان عضویة  للشركة القانوني

    العضویة   طبیعة
 ممثل )بصفتھ الشخصیة ،

 ) اعتباریة عن شخصیة

 صفة العضویة  
)تنفیذي ، غیر  
  تنفیذي، مستقل(

   اسم الشركة  النشاط الرئیس

             1 

             2 

             3 
 





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 
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  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 

  

  
  
  



ة1رقم ) نموذج      الذاتية  ( السير

 البيانات الشخصية للعضو المرشح   (أ

 االسم الرباع   أحمد عثمان عبدهللا القصب   

تاري    خ   م 1960/ 12/ 19الموافق  ـه1380/ 7/ 1
 الميالد 

 الج نس ية  سعودي 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح   (ب

 م المؤهل  التخصص  الحصول عىل المؤهل تاري    خ  اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس هندسة  مدنية  م 1983 جامعة الملك سعود 
 2 ماجستير هندسة  مدنية  م 1988 واليو أوهايو )أمريكا( جامعة 
 3 دكتوراه  مدنية  م 1998 كولورادو بولدر )أمريكا(  جامعة

    4 

ات العملية للعضو المرشح   (ج  الخبر

ة  ة  مجاالت الخبر  الفبر

 م 2006  – 1999 كلية الهندسة   –استاذ مساعد  –جامعة الملك سعود 

كة القصب   للمقاوالت المحدودة   م  2010  – 2007 مدير عام  –شر

كة العتيق لالستثمار العقاري )الذراع العقاري لمجموعة طيبة القابضة(  –رئيس تنفيذي   م 2011  –م 2010 شر

كة القصب   للمقاوالت )مساهمة مغقلة(  –نائب رئيس تنفيذي   حبى تاريخه  –م 2012 شر

  

كة أخرى   (د كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها  العضوية الحالية ف

ً
أيا

  أو اللجان المنبثقة منها: 
 القانون 

 الشكل
كة    للشر

 عضوية اللجان  القانون 

 طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
 مستقل( 

كة  النشاط الرئيس  م اسم الشر

 1 القصب   للمقاوالت  مقاوالت  تنفيذي  شخصية  التنفيذية  مساهمة مغلقة 
مساهمة 
 شخصية  التنفيذية  مدرجة 

 2 جبل عمر للتطوير  تطوير عقاري غير تنفيذي 

 3 ذاخر للتطوير  تطوير عقاري غير تنفيذي  شخصية  التنفيذية  مساهمة مغلقة 

ذات مسئولية 
  محدودة 

 شخصية 
 مستقل

،  GISأنظمة 
استثمار عن 

 بعد 

البحار   وراء  لما  جيوتك 
 4 لهندسة المشاري    ع 

لجنة  مساهمة مغلقة 
 المراجعة 

 
 5 مجموعة بن الدن العالمية قابضة  

      6 
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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       

Walid AlGasem
وليد بن علي بن صالح القاسم 

Walid AlGasem
سعودي 

Walid AlGasem
01/07/1384

Walid AlGasem
جامعي

Walid AlGasem
مالية

Walid AlGasem
12/1994

Walid AlGasem
جامعة ولاية أركنساس

Walid AlGasem
Chief of Compliance at Hollandi Capital 

Walid AlGasem
Chief Business Officer at Hollandi Capital 

Walid AlGasem
Brokerage Manager at Riyad Capital

Walid AlGasem
Brokerage Manager at Riyad Bank

Walid AlGasem
Treasury Sales

Walid AlGasem
April 2015 - Jan 2016

Walid AlGasem
Nov 2013 - April 2015

Walid AlGasem
Feb 2008 - Oct 2013

Walid AlGasem
Jan 2004 - Jan 2008

Walid AlGasem
Jan 1995 - Dec 2003

Walid AlGasem
رياض ريت

Walid AlGasem
صندوق عقاري متداول

Walid AlGasem
مستقل

Walid AlGasem
شخصية

Walid AlGasem
لا يوجد

Walid AlGasem
صندوق
 استثماري





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

       

 



  الذاتیة للسیرة) 1( رقم  نموذج
 

 المرشح للعضو الشخصیة البیانات )أ 

 الرباعي  االسم  Ahmed Sirag Khogeer          خوقیر نالرحم عبد  سراج أحمد. د

 ه ۲۲/۸/۱۳۸۸
November 14, 1968 

 تاریخ
 لمیالد ا

 الجنسیة  سعودي 

  المرشح للعضو العلمیة المؤھالت) ب

 المانحة  الجھة اسم
 الحصول  تاریخ

 المؤھل  على
 م المؤھل  لتخصص ا

 الحكومیة كولورادو والیة جامعة
Colorado State University 2005 دكتوراه   كیمیائیة ھندسة  PhD 1 

 الحكومیة كولورادو والیة جامعة
Colorado State University 

 MBA 2  اعمال إدارة  ماجستیر  اعمال  إدارة 2004

University of Tulsa 1998 ماجستیر  كیمیائیة  ھندسة MSC 3 
 BSC 4 بكالوریوس  كیمیائیة  ھندسة 1989 العزیز  عبد الملك جامعة

 الحكومیة كولورادو والیة جامعة
Colorado State University 

 واالستثمار  التمویل 2005
Finance and 
Investment 

 الدولي  التمویل في متقدمة دبلوما شھادة
Advanced Certificate in Finance  

5 

 امریكا  -تكساس والیة حكومة
Texas Board of Professional 

Engineers 

2006-now Chemical 
Engineering 

 مجدد  و  معتمد مسجل محترف مھندس
Licensed Professional Engineer PE 

 

6 

 االمریكي  المشاریع  إدارة معھد
Project management institute-USA 

2010-now المشاریع  إدارة 
Project 

Management 

 مجدد  و ومسجل معتمد  مشاریع  إدارة محترف
Project Management Professional PMP 

7 

 الحكومیة كولورادو والیة جامعة
Colorado State University 

 المشاریع  إدارة 2003
Project 

Management 

 المتقدمة  المشاریع إدارة شھادة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 الحكومیة كولورادو والیة جامعة
Colorado State University 

 والتصنیع  العملیات إدارة شھادة  2003
Process Management Certificate 

9 

 مسجل  و  معتمد  استشاري مھندس كیمیائیة  ھندسة 2010 للمھندسین  السعودیة الھیئة
Consultant Engineer 

10 

 مجلس  لدول  التجاري التحكیم مركز
 البحرین -القرار دار  -الخلیجي التعاون

 إدارة و كیمیائیة ھندسة ۲۰۲۱
 اعمال إدارة و مشاریع
-ھندسي-دولي تحكیم

  تجاري

 معتمد  محكم
Certified Arbitrator 

11 

 للمھندسین األمریكي المعھد 
 نالكیمیائیی

American Institute of 
Chemical Engineers AIChE 

 عربیا  األول- الكیمیائیة الھندسة في الزمالة درجة الكیمیائیة  الھندسة ۲۰۱۷
Degree of : Fellow 

12 

 المرشح  للعضو  العملیة  الخبرات) ج

 الفترة الخبرة  مجاالت 

 لایر  بلیون ۸۰ثول  -كاوست التقنیة و  للعلوم  هللا  عبد  الملك لجامعة مؤسس عضو  •
 تقنیات و الصناعي الذكاء و المتقدمة األبحاث  مراكز كل  انشاء و تصمیم عن مسؤول

 المتقدمة التصنیع عملیات و النانو
 خدمات، متقدمة، عیادات  مساجد، مدارس، ثول  قریة تطویر   مشروع مسؤوول •

 بلیون  ۱ تحكم و صحي صرف و ري و حریق أنظمة
 بلیون ۱ بالمملكة نوعھ من األول للجامعھ األمني الحمى مشروع مسؤول •
 بلیون  ۲ بثول الوطني الحرس  إسكان  مشروع مسؤول •

۱/۱/۲۰۰۹-۱/۱۱/۲۰۲۰ 



 هللا عبد  الملك جامعھ في  التطویر و لألبحاث متقدملا أرامكو  مركز مشروع مسؤول •
 ملیون  ٥۰۰ التقنیة و للعلوم

 المعلومات  و السالمة و  البییي  التحكم و المشاریع اغالق و التحكم إدارة •
• 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. 

 مع ھیوستن  بلیون ٤۰ یاسرف  مصفاة  مشروع  مؤسس عضو : الجدیدة االعمال تطویر  إدارة
 امریكیتین  شركتین

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

۱/۷/۲۰۰٦- ۳۱/۱۲/۲۰۰۸ 

 التطویر، و  األبحاث المرافق، تخطیط إدارة  التكریر، المصافي، السعودیة أرامكو إدارات مختلف
 العلیا  اإلدارة مستشار  العلیا، الدراسات

Different Aramco departments including refineries, facilities planning, 
research and development, advisor to vice president 

۲۰/۱۰/۱۹۹۰- ۳۰/٦/۲۰۰٦ 

 التشحیم  زیوت المطابقة، شھادات السیارات  علوم:  بترولوب
Petrolube lubes blending, complinece, perfomance certifications ۱/٥/۱۹۹۰ -۲۰-۱۰-۱۹۹۰ 

 شخص كأول  الكیمیایین  للمھندسین األمریكي بالمعھد البیتروكیمیاییات و الوقود قطاع  رئیس
 المتحدة  الوالیات خارج من سنة  ۱۱۰ من المعھد  تاریخ في

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

 االن -۱/۹/۲۰۲۰

 شخص  كأول  الكیمیایین  للمھندسین األمریكي بالمعھد البیتروكیمیاییات الزمالء  مجلس عضو 
 المتحدة  الوالیات خارج من سنة  ۱۱۰ من المعھد  تاریخ في

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

 االن -۱/۸/۲۰۱۸

 الخلیج  منطقة في المعھد  ممثل ،  الكیمیایین للمھندسین األمریكي بالمعھد متعددة  مناصب 
 االن -۲۰۰٥/ ۱/۷ 

  ۱/۷/۲۰۱۸ -۱/۷/۲۰۱٦ السعودي البناء كود تطویر لجنة عضو 

 االن -۱/۷/۲۰۱۸ العزیز  عبد الملك بجامعھ الھندسة كلیة  مجلس عضو 

 ۱/۷/۲۰۱۸ -۱/۷/۲۰۱٦ رابغ  و بجدة  العزیز عبد  الملك بجامعھ  الكیمیائیة الھندسة  قسم مجلس عضو 

   القانوني  شكلھا   كان  أي  أخرى  شركة  أي  أو  )مدرجة  غیر  أو  مدرجة (  أخرى  مساھمة  شركة  إدارة  مجالس  يف  الحالیة  العضویة ) د 
  منھا  المنبثقة  اللجان  أو 

 القانوني  الشكل 

 للشركة 
 اللجان  عضویة 

 العضویة  طبیعة

 – الشخصیة بصفتھ(

 الشخصیة ممثل

 )اعتباریة

 العضویة  صفة

 غیر  – تنفیذي(

 تنفیذي 

 )مستقل  – 

 النشاط

 الرئیسي 
 م الشركة  اسم

      1 

      2 

      3 
 
 



 
 

السيرة الذاتية (  1  )نموذج رقم  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز املحمود
االسم 
 الرباعي 

تاري    خ  28/06/1988
 الميالد

 

 الجنسية سعودي 

 املؤهالت العلمية  للعضو  )ب
 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

CFA Institute 
 CFA معهد 

  مالية وتمويل   2018
Chartered Financial 

Analyst (CFA) 
 محلل مالي معتمد 

1 

southeast Missouri state 

university 
وري الحكومية  ز ق مي   جامعة جنوب شر

  إدارة مالية 2014
Master of Business 

Administration (MBA) 

 ماجستير إدارة االعمال

2 

King Saud University 
 جامعة الملك سعود 

 إدارة مالية   2010

Bachelor of Science 

in Business 

Administration  
ي اإلدارة  

بكلوريس العلوم فز
 االعمال

3 

    4 
    5 

 الخبرات العملية للعضو( ج
 الفترة مجاالت الخبرة

 التحليل المالي والمشتقات  وحدةرئيس 
كات التابعة لها وقيادة    STCسهم مجموعةطويلة األجل عىل   ات األرباحتوزيع تخطيط   - والشر

 . عملية الموافقات الداخلية وعرض مجلس اإلدارة وإعالن السوق

ز  -  مليارات دوالر أمريكي  5نشاء برنامج صكوك دولية بقيمة مجموعة إل  رئيس ك  رشح وُعي 

(144A / RegS). 
نامج دراسة وتطوير   - كات   خزينة االتصاالت السعوديةمركزية رئيس لير لنقل أعمال الخزينة من الشر

 المخاطر و رفع الرقابة المالية.  وإدارةلتحقيق التوفي  المالي  ةالتابعة ال المجموع

كاتها التابعة عىل االتقييم قدرة  القائم عىل - اض لتحقيق  مجموعة االتصاالت السعودية وشر قير

ي   أهداف المجموعة التوسعية والتأكد بنفس الوقت عىل الحفاظ عىل 
التصنيف االئتمانز

 . المستهدف لمجلس اإلدارة

ة وطويلة األجل لتحديد الفجوات  فحص وتحليل    - تنبؤات متعددة للتدفقات النقدية قصي 

ا لذلك
ً
اتيجيات لالستثمار أو التمويل وفق   .واالسير

ي بناء وإعادة هيكلة وإدارة ق -
  1.33محفظة خزينة طويلة األجل بقيمة استثمارات يادة الفريق فز

كة االتصاالت السعودية   .مليار دوالر أمريكي لتلبية خطة السيولة طويلة األجل لشر

ز  ا  - ز لتحسي  كاء الماليي  ي والشر
لحفاظ عىل عالقات جيدة مع البنوك ووكاالت التصنيف االئتمانز

  .الماليةالمعامالت 

حليل هيكل رأس المال الحالي لتقديم المشورة بشأن المزي    ج األمثل للديون وحقوق الملكية  ت -

كة االتصاالت السعودية    الذي يزيد من قيمة أعمال شر

  Covid-19 عضو عىل تحديث إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة أثناء جائحة -

Nov 2015- االن 



اتيجيات التحوط  - كة   لمشتقات باستخدام ا   المباشر والغي  مباشر  تحليل اسير لعمليات شر

  .االتصاالت السعودية المحلية والدولية

كة االتصاالت السعودية لتكون  ع - وع تحويل المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية لشر ي مشر
ضو فز

كات المدرجة   IFRSالمحولة ال المعاير المحاسبية الدولية من أوائل الشر

 

 محلل استثمار    -سنابل لالستثمار  

استثمارات  محفظة   عىل عوامل المخاطر تطور السوق الكىلي والدولي لتحديد   قائم عىل دراسة -

  ل. سناب

تحديث خطة توزي    ع األصول  . وتم األصولوتخطيط استثمارات رئيس فريق توزي    ع  مساعد ل  -

اتيجية خالل انهيار النفط عام   .2014االسير

ي قسم األسهم األساسية باستخدام   -
قوائم وعوامل  10kأجرى تقييمات مختلفة لألسهم فز

  .  وتطورات القطاع واالقتصاد الكىلي

 

      Jul 2014-Sep 2015 

  

  

  

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

 صفة العضوية النشاط الرئيس اسم الشركة

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(
  الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان

 م

      1 
      2 
      3 
      4 
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 المرشح  البيانات الشخصية للعضو (أ

القاضي محمد  ياسر عبدالعزيز  االسم الرباعي   

1399/ 08/12 تاريخ الميالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة   

 المؤهالت العلمية  للعضو  (ب 

 اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م

 Portland State University 2001 العلوم المالية بكالوريس   1

االعمال المالية  ادارة ماجستير  2  2003 University of Portland 

 IMD - Switzerland 2010 ديمومية االعمال العائلية   التدريب التنفيذي  3

التنفيذي التدريب  4  London Business School (LBS) 2012 بناء االستراتيجية 

 Instead - France 2013 استراتيجية االندماج واالستحواذ  التدريب التنفيذي  5

  Harvard University 2016 الوصول الى خدمات فائقة  التدريب التنفيذي  6

 Stanford University 2020 االدارة وقت االزمات  التدريب التنفيذي  7
 الخبرات العملية للعضو  (ت

 مجاالت الخبرة  الفترة 

االن حتى  2017يناير   الرئيس التنفيذي   – شركة مجموعة القاضي القابضة    

االن حتى  2020يناير   عضو مجلس االدارة  – (بحري ) لشركة الوطنية السعودية للنقل البحريا   

االن حتى  2020يوليو   عضو مجلس االدارة  –المالية شركة دراية    

االن حتى  2015ابريل   العضو المنتدب  –شركة الزاجل اللوجستية    

االن حتى  2018يناير   عضو اللجنة اللوجستية  – غرفة المنطقة الشرقية    

االن حتى  2019يناير   عضو مجلس االمناء   –مجموعة عقال    

2019وحتى يناير   2015يناير   رئيس مجلس االدارة   –المنطقة الشرقية  مجموعة عقال    

2015وحتى يناير   2009يناير   نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية –مجموعة القاضي القابضة    

2008وحتى ديسمبر   2006ديسمبر   عمال ال رئيس تنفيذي لتطوير ا –مجموعة الجريسي     

2006وحتى ديسمبر   2004ديسمبر   محلل مالي  –مجموعة الفيصلية    

 

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

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

العضويةصفة   

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية( 

 الشكل القانوني للشركة  عضوية اللجان 

 مساهمة غير مدرجة  التنفيذية الشخصية  عضو مجلس االدارة )تنفيذي(  استثمار  مجموعة القاضي القابضة  1

2 
لشركة الوطنية السعودية  ا

   (بحري ) البحري للنقل 
( مستقل)عضو مجلس ادارة  نقل بحري  الشخصية  

 عضو لجنة المراجعة 

ستراتيجية واالستثمار العضو لجنة ا   

 مساهمة مدرجة 

( ستقل)عضو مجلس ادارة  استثمار  شركة دراية المالية  3  مساهمة غير مدرجة  رئيس لجنة المخاطر  الشخصية  

 نقل شركة الزاجل اللوجستية  4
االدارة عضو مجلس   

 )عضو منتدب( 
 الشخصية 

 رئيس اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة المكافآت والترشيحات 

 مساهمة غير مدرجة 

ستثمار ا مجموعة عقال  5  
 عضو مجلس االدارة 

(غير تنفيذي )  
 التنفيذية الشخصية 

 مساهمة غير مدرجة 

 





 

 

 

 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       
 





 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1

 فهد بن عبد اهلل بن علي آل سميح االسم الرباعي
هـ10/10/0831 تاريخ الميالد سعودي الجنسية  

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود 0131 كيمياء بكالوريوس 1
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة

وحتى تاريخه 9102أبريل  الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذيةشركة تبوك للتنمية  -الرئيس التنفيذي    

م9102مايو  – 9102يناير  شركة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    

مارس  – 0221يناير

9102 

 العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها

 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة
  

  

  

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

صفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م
العضوية)تنفيذي، 

 غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل القانوني  عضوية اللجان
 للشركة

1       

2       

3       
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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      

د.عمرو بن خالد بن عبدالفتاح كردي

۱۱ أبریل ۱۹۷۹مسعودي

دكتوراه
ماجیستیر

بكلوریوس

محاسبة

محاسبة
محاسبة

۱٤ أغسطس ۲۰۱۰م
۰۱ دیسمبر ۲۰۰٤م
۱٥سبتمبر ۲۰۰۱م

جامعة شمال تیكساس، أمریكا
جامعة أریزونا، أمریكا

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

الرئیس التنفیذي لألعمال بالشركة السعودیة العربیة لالستثمار الصناعي (دسر)

الرئیس التنفیذي للمالیة بشركة أمیانتیت العربیة السعودیة أبریل ۲۰۱۷م حتى أبریل ۲۰۱۹م

أبریل ۲۰۱۹م حتى تاریخھ

الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة - جامعة الملك فھد للبترول والمعادن سبتمبر۲۰۱۳م حتى أبریل۲۰۱۷م

أستاذ المحاسبة - جامعة الملك فھد للبترول والمعادنسبتمبر۲۰۱۰م حتى أبریل۲۰۱۷م

شركة االتصاالت السعودیة

الھیئة العامة للصناعات العسكریة

االتصاالت

تنظیم الصناعات العسكریة

مستقل

مستقل

تنفیذي 

مستقل

الشخصیة

ممثل عن شخصیة اعتباریة

الشخصیة

الشخصیة

صناعة توربینات الطاقة

لجنة المراجعة والمخاطر 
وااللتزام

لجنة المراجعة والمخاطر 
وااللتزام

لجنة المراجعة

مجلس اإلدارة معھد المحاسبین اإلداریین في الوالیات 
المتحدة األمریكیة

ترخیص مھنة المحاسبة اإلداریة 
ً دولیا

مؤسسة غیر ربحیة

مساھمة عامة

جھة حكومیة

مساھمة مغلقة جنرال إلكتریك السعودیة للتوربینات المتقدمة

معھد المحاسبین اإلداریین في الوالیات مارس ۲۰۱۸ممحاسبةشھادة الزمالة في المحاسبة اإلداریة
المتحدة األمریكیة

 



ة1رقم )نموذج      الذاتية ( السير

  
 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

ي  اإلسم الرباع  
 ثالب علي ثالب الشمران 

 هـ 1377/ 07/ 01 تاريــــخ الميالد سعودي الجـنسـية

 
 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  (ب

تاريــــخ الحصول عىل  التخصص المؤهل م
 المانحةاسم الجهة  المؤهل

1 
بكالوريوس اإلقتصاد 

 واإلدارة
 جامعة الملك عبدالعزيز م1984 إدارة األعمال

2     

3     

4     

 

ات العملية للعضو المرشح  (ج  الخبر

ة ة الفبر  مجاالت الخبر
 خاللها(CFO-CRO) االول نائب الرئيس التنفيذي / بنك الرياض م2019 –م 1984

 )مساعد وزير المالية/ مستشار معالي وزير المالية( المالية وزارة حتى اآلن –م 2019
كة جبل عمر للتطوير حتى اآلن –م 2020  عضو مجلس إدارة شر
كة إثراء الرياض العقارية م2019 –م 2009  رئيس مجلس إدارة شر
كة الرياض المالية ورئيس لجنة  م2019 –م 2015 ام المراجعةعضو مجلس إدارة شر  واالليى 
كة السعودية للكهرباء مخاطر عضو لجنة ال م2017 –م 2015 ي الشر

 ف 
كة الشيكات السياحية السعوديةنائب رئيس مجلس اإلدارة  م2008 –م 1999 ي شر

 
 ف

حتى -2020منذ 
 تاريخه

ية وعضو اللجنة التنفيذيةعضو مجلس إدارة صندوق تنمية   الموارد البشر

 عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ورئيس لجنة المخاطر حتى تاريخه-2020
حتى  –م 2019

 تاريخه
 الهيئة العامة للزكاة والدخل –عضو لجنة المخاطر 

 عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء حتى تاريخه-2019
ي القطاع العام حتى تاريخه-2020

 عضو لجنة معايير المحاسبة ف 

حتى -2021يناير 
 تاريخه

 عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد

 
 
 
 
 
 

  



   (د
 كان شكلها القانون 

ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

 
العضوية الحالية ف

 المنبثقة منها: أو اللجان 

كة م النشاط  اسم الشر
 الرئيس

 صفة العضوية
)تنفيذي، غبر 
تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
 الشكل
  
القانون 
كة  للشر

1 
كة جبل عمر للتطوير التطوير  شر

 العقاري
 بصفته الشخصية غير تنفيذي

 
مساهمة 
 مدرجة

2       

3       

4       

5       

       

 



 (1نموذج رقم )

 السيرة الذاتية للعضو المرشح
 البيانات الشخصية للعضو المرشح: .1

 الجلبان  جلبان محمد سعد االسم الرباعي

 1981/  12/  6 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح: .2

تاريخ الحصول على  التخصص المؤهل م
 المؤهل

 اسم الجهة المانحة

 2010 (3.97/4) ماجستير  التنظيمي التطوير والتغيير 1
الفيرنا، كاليفورنيا،  ةجامع

 الواليات المتحدة األمريكية

 2009 (3.92/4) ماجستير  تطوير رأس المال البشري 2
الفيرنا، كاليفورنيا،  ةجامع

 الواليات المتحدة األمريكية

 سعودجامعة الملك  2004 (3.7/5) بكالوريوس  االدارة 3

برنامج القيادة التنفيذية  4
 2019 دبلوم  للمطارات 

ACI, JSMB-Concordia 
University USA 

 2019 خريج معتمد تادبلوم عمليات تشغيل المطار 5
ACI, Airports Council 

International 

 2018 دبلوم  دبلوم مالي 6
INSEAD, Fontainebleau 

France 

 المرشح:الخبرات العملية للعضو  .3

 مجاالت الخبرة الفترة
 الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصاالت التنفيذية  االن - 2020
 لشركة مطارات الرياض  نائب الرئيس التنفيذي اآلن   حتى – 2017
 وزير المياة والبيئة والزراعة لبرنامج التحول مستشار  2017 – 2015
 Hay Group -Korn Ferryفي شركة كورن فيري  ولأ مستشار 2015 - 2013
 مستشار أول في شركة أرنست ويونغ  2013 – 2012

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان  .4
 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 الشكل القانوني  عضوية اللجان **طبيعة العضوية *العضويةصفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م

شركة المكاتب  1
 التنفيذية

ادارة وتشغيل الصاالت 
التنفيذية والخاصة 

 بمطارات السعودية 

شركة خاصة  التنفيذية واالستثمار  شخصية  مستقل 
 حكومية 

مدينة مطارالملك  2
 خالد االقتصادية

بناء وتشغيل مدينة 
مطار اقتصادية في 

 العاصمة

شركة خاصة  رئيس اللجنة التنفيذية شخصية  مستقل 
تابعة لصندوق 

 االستثمارات

تشغيل وادارة مجمعات  شركة بن رشد 3
ومداراس وكليات 

 تعليمية 

التنفيذية واالستثمار  شخصية  مستقل 
 والترشيحات 

شركة خاصة 
ستدرج عام 

2021 

شركة مطارات  4
 الرياض

أمين عام لجنة 
 االستثمار

شركة حكومية  االستثمار  اعتبارية  تنفيذي 
 خاصة

 
 *صفة العضوية )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل(

 **طبيعة العضوية )اعتبارية، شخصية(
 



ة1رقم )نموذج      الذاتية ( السير

  
 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

 أنيس أحمد محمد مؤمنه اإلسم الرباع  

 م1963/ 09/ 29 تاريــــخ الميالد سعودي الجـنسـية

 
 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  (ب

تاريــــخ الحصول عىل  التخصص المؤهل م
 المانحةاسم الجهة  المؤهل

1 
ماجستير علوم اإلدارة الهندسية مع  

ف   جامعة جورج واشنطن  1985يونيو   ل عما إدارة أ  مرتبة الشر

2 
  مرتبة   مع   مدنية   بكالوريوس هندسة 

اير   مدنية   هندسة  ف لشر ا   جامعة جورج واشنطن  م 1984فير

 جامعة كولومبيا  م 1995اغسطس    – يوليو   ل عما أ   إدارة  لعليا ا   لتنفيذية ا   دارة إل ا   برنامج  3

 جامعة هارفارد  م 2000يونيو    – مارس   العالمية   دة لقيا ا  العالمية   دارة لإل   ي لتنفيذ ا   نامج الير  4

ن  5 ن العالميير  جامعة وارتون  م 2014يونيو   العالمية   دة لقيا ا  برنامج الرؤساء التنفيذيير

 

ات العملية للعضو المرشح  (ج  الخير

ة ة الفير  مجاالت الخير
  

 صافوال لمجموعة    التنفيذي ئيس  الر  م2020ديسمير  – م2018إبريل 
 التنفيذي ئيس  الر   –سدكوالقابضة   م2018مارس   –م 2013يناير 

 اىل منصب المدير العام اإلقليم  للمنطقة الغربية    -المالية  مجموعة سامبا   م2012  ديسمير   –م 1990ديسمير  
ً
 االئتمان األول ومسؤول   - تدرج بعدة مناصب وصوال

كة   م1990نوفمير  – م1990مارس  تجارية عالمة    مساعد مدير   -   جامبل بروكير اند  شر
  

 

   (د
ن
 كان شكلها القانون

ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شر   مجالس إدارات شر

ن
العضوية الحالية ف

 أو اللجان المنبثقة منها: 

كة م النشاط  اسم الشر
 الرئيس

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن 
 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
   الشكل

القانونن
كة  للشر

 مساهمة مدرجة  المخاطر لجنة   ممثل المؤسسة العامة للتأمينات  غير تنفيذي  بنوك  البنك األهىل  التجاري  1
2   

ن
كة هرف  مساهمة مدرجة   ممثل لمجموعة صافوال  غير تنفيذي  االستهالكية السلع   شر

 مساهمة مدرجة   ممثل لمجموعة صافوال  غير تنفيذي  التطوير العقاري  مدينة المعرفة اإلقتصادية  3
 مساهمة غير مدرجة  لجنة المراجعة  بصفة شخصية  غير تنفيذي  الصحة  مستشفن الدكتور سليمان فقيه  4
       
       

 

  



 

 السیرة الذاتیة
 
 

  الشخصیة للعضو المرشح  البیانات 1.
ھى عبد الغني حمزه سلیمانين        الرباعي  االسم 

سعودي          المیالد تاریخ    13/11/1397  الجنسیة 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح 2.
  لى عالحصول    تاریخ المانحھ  ة اسم الجھ

 المؤھل 
 المـــؤھـــــل  التخصص 

 

 
ليدز -اململكھ املتحدة  

 جامعة ليدز
اإلدار�ة ماجست�� �� العلوم مالية و�ستثمار ٢٠١١  1 

جدة-ھ السعوديھ اململكھ العر�ي  

 جامعة امللك عبد العز�ز 
أإلدار�ة ب�الور�وس �� العلوم محاسبة ١٩٩٩  2 

جدة-اململكھ العر�يھ السعوديھ   

 هيئة سوق املال 
 شهاده التعامل �� األوراق املاليھ األوراق املاليھ ۲۰۱۳

CME 1 
۳ 

جدة-اململكھ العر�يھ السعوديھ   

 هيئة سوق املال 
املطابقھ واالل��ام ووم�افحة غسل  ۲۰۱۸

 االمواال وتمو�ل اإلرهاب 
شهادة املطابقھ واالل��ام ووم�افحة غسل  

 االمواال وتمو�ل اإلرهاب 
CME2 

٤ 

لندن-اململكھ املتحدة  

 معهد لندن 
 ٥ شهاده تدريس معتمده شهادة �� التعليم ۲۰۱۱

 6 شهادة مسؤول االل��ام املعتمد  شهادة معتمده �� االل��ام ۲۰۲۰ اال�اديميھ املاليھ 

  العلمیھ للعضو المرشح الخبرات 3.
 الفترة  ت الخبرة المجا

مكتب سفانھ دحالن للمحاماه - المطابقة وإاللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب استشاري    ح�ى تار�خھ  ١١/٢٠٢٠   

العمودي للصرافة - مدیر إدارة المطابقة وإاللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ٠٤/٢٠٢٠ا��  ٠٢/٢٠٢٠   

شركة النفیعي لالستثمار- األموال وتمویل اإلرھابمدیر إدارة المطابقة وإاللتزام ومكافحة غسل  ٠٢/٢٠٢٠ا��  ٠٨/٢٠١٩    

االمارات كابیتال-مدیر إدارة المطابقة وإاللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المكلف   ٠٨/٢٠١٩ا�� ٠٩/٢٠١٨    

التعاونیة للتأمین-محلل إستثماري   ٠٩/٢٠١٨ا��  ٠١/٢٠١٨   

الجزیرة كابیتال-مدیر أول مخاطر   ١١/٢٠١٥ا�� ٠٤/٢٠١٤    

بنك الجزیرة -( الخزینة)  اإلدارة المالیةمدیر  ٠١/٢٠١٠ا��  ٠١/٢٠١٨    

  ویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى(مدرجة أو غیر مدرجة)أو أي شركة أخرى أیا كان شكلھا القانونيالعض 4.
 أو اللجان المنبثقة منھا:

 
 

الشكل  
 القانوني للشركة 

 
 عضویة اللجان 

طبیعة العضویة  
(بصفتة الشخصیة,ممثل  
 عن شخصیة إعتباریة) 

صفھ العضویة  
غیر  , (تنفیذي

 مستقل) ,تنفیذي 

 اسم الشركة  النشاط الرئیسي  
 
 

 



شركة مساھمة  
 سعودیة 

   

 1 شركة الكابالت السعودیة  الصناعات عضو مستقل  بصفتھ الشخصیة  لجنھ المراجعة 

      2 
      3 

 



 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  (أ

 الرباعي  االسم علي بن حمد بن علي الصقري 

 الجنسية  سعودي  امليالد تاريخ م1984أكتوبر  9

 املرشح  للعضو العلمية املؤهالت (ب

 م  املؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على املؤهل  اسم الجهة املناحة 

جامعة سينيكا ، تورنتو ،  

 كندا ،
 1 بكالوريوس إدارة األعمال الدولية  م2006

    2 

    3 

    4 

    5 

 املرشح  للعضو  العملية الخبرات (ج

 الفترة مجاالت الخبرة

   2013-2006 مؤسسة واكر الدولية. املقاوالت واملشاريع واإلعالنات التجارية

 القابضة شركة حمد علي الصقري 

، وتكرير نفايات الزيوت ، ومواد التشحيم ،   الرياضية والصاالت نواديالتحديد االتجاه العام وإدارة االستثمارات في  -

 والعقارات 

 لالن – 2013

 عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة

 إعادة التنظيم ، االكتتاب العام  النمو ، اإلستراتيجية، -
 لالن  – 2010

  

  

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

 الشكل 

 للشركة  القانوني

 عضوية

 اللجان

 العضوية طبيعة

 بصفته(

 عن  ممثل الشخصية،

 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة

 غير  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 م  الشركة اسم الرئيس  النشاط

شركة   -مدرجة 

 مساهمة

لجنة 

ات  ترشيحال

 تواملكافئا

 اللجنة

 التنفيذية

 الشخصية  بصفته
 رئيس املجلس  

 عضو غير تنفيذي 

  والصاالت نواديال

 الرياضية
 1 شركة لجام للرياضة 

  -مدرجة غير 

 شركة مساهمة
 استثمارات قابضة   تنفيذي عضو  الشخصية  بصفته -

 شركة حمد علي الصقري القابضة 

 
2 



  بريطانيةشركة 

 مسجلة 
 3 )اململكة املتحدة( املحدودة  هوويالن العقارات إدارة  عضو غير تنفيذي  الشخصية  بصفته -

      4 
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 نات الشخصية للعضو المرشحاال�ي .ا
 عبد الرؤوف محمد عبد اهلل مناع  االسم الرباعي

 هـ١٣٧١/ ٨/ ٢٠ تا��خ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح.٢
 اسم الجهة المانحة تا��خ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
 جامعة واشنطن بمدينة سيا�ل ١٩٨٢ هندسة ميكانيكية  دكتوراه ١
 جامعة كاليفورنيا �يركلي ١٩٧٧ هندسة ماجستير  ٢
في العلوم الهندسية تخصص  ماجستير  ٣

 هندسة ميكانيكية
 جامعة كاليفورنيا �يركلي ١٩٧٦

جامعة الملك فهد للترول   ١٩٧٤ هندسة ميكانيكية  بكالو��وس ٤
 والمعادن

 الخبرات العملية للعضو المرشح. ٣
 مجاالت الخبرة الفترة

 عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٢٠١٦-٢٠١١
 عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة صافوال ٢٠١٤-٢٠١٠
 الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم  ٢٠١٠-٢٠٠٨
 المدينة االقتصاديةالعضو المنتدب لشركة إعمار  ٢٠٠٧

 العضو المنتدب لمجموعة صافوال ٢٠٠٧-٢٠٠٥
 رئيس شركة صافوال ل��وت الطعام ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 مسؤول عن قطاع ال��وت النبا�ية –نائب الرئيس التنفيذي األول لمجموعة صافوال  ١٩٩٦
 المد�ر العام التنفيذي لشركة صافوال ل��وت الطعام ١٩٩١
 مجلس إدارة جامعة الملك عبد الع��ز ووكيل كلية الهندسة بجامعة الملك عبد الع��ز عضو  ١٩٩٠-١٩٨٤

او أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني ) مدرجة أو غير مدرجة ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 :أو اللجان المنبثقة منها 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م

صفة 
العضوية 

�نفيذي، غير  (
�نفيذي، 

 )مستقل

ط�يعة العضوية 
بصفته الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبا��ة

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة 

شركة سليمان بن عبد   ١
 الع��ز الراجحي 

إدارة وتطو�ر 
 أصول األوقاف

 وقفية االستثمار بصفته الشخصية مستقل

التطو�ر  للتطو�رشركة جبل عمر  ٢
 العقاري

الترشيحات  بصفته الشخصية مستقل
 والمكافآت

مساهمة 
 مدرجة

الترشيحات  بصفته الشخصية مستقل استثمار شركة سدكو القابضة ٣
 والمكافآت

 مقفلة
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 ) 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




