


 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  -1

 معتز بن قص ي بن حسن العزاوي  االسم الرباعي

ــــــية ـــــــ ـــــ ـــ ــ  م1972 تاريخ امليـــــــــــــــــــــالد سعودي الجنسـ

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 اسم الجهه املانحة  املؤهلتاريخ الحصول على  التخصص املؤهل  م

 جامعة الملك سعود 1995 حاسب الي بكالوريوس هندسة 1

2     

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو املرشح  -3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

المقاوالت و خبرة في إدارة االستثمارات و عضويات مجالس اإلدارة للشركات المساهمة و التجارة و الصناعة و  سنة 22

 عمليات االستحواذ و االندماج طبقا للسيرة الذاتية

  

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو  -4
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا

 اللجان املنبثقة منها : 

 النشاط الرئيس ي أسم الشركة م

 صفة العضوية

تنفيذي ، غير تنفيذي ) 

 ، مستقل(

 طبيعة العضوية

)بصفتة الشخصية ، 

 ممثل عن شخصية اعتبارية (

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة مدرجة االستثمار شخصية غير تنفيذي الصناعات الغذائية مجموعة صافوال 1

التنفيذية،   شخصية مستقل الخدمات المالية بنك الرياض 2
 المخاطر

 مساهمة مدرجة

الترشيحات  شخصية غير تنفيذي الصناعات الغذائية هرفي لألغذية 3
 و المكافات

 مساهمة مدرجة

المراجعة،  شخصية غير تنفيذي االسمنت اسمنت العربية 4
 التنفيذية

 مساهمة مدرجة

‘ التنفيذية شخصية مستقل االتصاالت شركة اتحاد اتصاالت 6
 الترشيحات

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مغلقة المراجعة شخصية غير تنفيذي الصناعات الغذائية شركة صافوال لألغذية 7

 مساهمة مغلقة المراجعة شخصية غير تنفيذي الصناعات الغذائية الشركة المتحدة للسكر 8

 مساهمة مغلقة المراجعة شخصية غير تنفيذي الصناعات الغذائية عافية العالمية 9

 





 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  -1

 تركي عبدهللا عبد العزيز الراجحي االسم الرباعي

ــــــية ـــــــ ـــــ ـــ ــ  هـ07/10/1394 تاريخ امليـــــــــــــــــــــالد سعودي الجنسـ

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 اسم الجهه املانحة  الحصول على املؤهلتاريخ  التخصص املؤهل  م

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م1997 اإلدارة الصناعية بكالوريوس 1

2     

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو املرشح  -3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 الرئيس التنفيذي لشركة تار حتى اآلن 2018

 (تراحم  –عضو مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء  حتى اآلن  2018

 مدير تنفيذي ) شركة املصنع الوطني أللياف البوليستر ( 2018حتى  2005

 اجحي للبالستيك واألسفنج (لر مدير تنفيذي ) شركة ا 2018حتى 2000

  

 كان شكلها القانوني أو  -4
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا

 اللجان املنبثقة منها : 

 النشاط الرئيس ي أسم الشركة م

 صفة العضوية

) تنفيذي ، غير تنفيذي ، 

 مستقل(

 طبيعة العضوية

ممثل )بصفتة الشخصية ، 

 اعتبارية (عن شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 الشخصية غير تنفيذي املواد األساسية شركة األسمنت العربية 1

املكافآت 

والترشيحات 

/ الحوكمة 

واملسؤولية 

 االجتماعية

 مساهمة مدرجة

2 
 شركة أسمنت القطرانة 

 ) خارج اململكة (
 غير تنفيذي املواد األساسية

ممثل عن شركة 

 األسمنت العربية

املكافآت 

 والترشيحات
 مساهمة خاصة

 مساهمة مقفلة - الشخصية - االستثمار شركة الراجحي لالستثمار 3

4       

 



 
 

 

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 الرباعي سمالا  فھد عبدهللا محمد العيسى

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد   ھـ07/07/1403 

 المؤھالت العلمية للعضو المرشح 2.

م المؤھل التخصص تاريخ الحصول على المؤھل اسم الجھة المانحة

 1 ماجستير  إدارة األعمال  2010  المتحدة األمريكيةجامعة والية اوھايو في الواليات 

 2 بكالوريوس اإلدارة المالية  2006  جامعة سوثرن ميثوديست في الواليات المتحدة األمريكية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2019 - اآلن  السعودية ، الرياض ، القابضة امياس لشركة التنفيذي الرئيس 

 2013 - 2019  السعودية ، الرياض ، القابضة امياس لشركة لإلستثمار التنفيذي الرئيس 

 2015 - 2019  مدرجة مساھمة شركة ،)رعاية( الطبية للرعاية الوطنية الشركة إدارة مجلس عضو 

 2012 - 2017  مدرجة مساھمة شركة ، مارين طوكيو اإلنماء شركة لدى المراجعة لجنة عضو 

 2011 - 2014  مقفلة مساھمة شركة ، العالمية سكون شركة إدارة مجلس عضو 

 2010 - 2013  السعودية ، الرياض ، لإلستثمار جدوى شركة في االستثمارية المصرفية مسؤول 

 2006 - 2008  المتحدة المملكة ، لندن ، مورغان بي جي بنك لدى مالي محلل 

  :أو أي شركة أخرى أياً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا ) مدرجة أو غير مدرجة(شركات مساھمة أخرى العضويات الحالية في مجلس إدارات . 4  

الشكل القانوني 
 للشركة

عضوية 
 اللجان

بصفته (طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 
 )شخصية اعتبارية

صفة العضوية 
تنفيذي،غير (

 )تنفيذي،مستقل
 م  الشركة اسم النشاط الرئيسي

 االستثمار ،    مساھمة مقفلة 
 1  شركة أصيلة لإلستثمار  استثمار   غير تنفيذي  بصفتة الشخصية  المراجعة 

محدودة مسؤولية ذات   2  الحيوية االغذية شركة  أغذية   غير تنفيذي  بصفتة الشخصية -

محدودة مسؤولية ذات   3 شركة امياس القابضة  استثمار   تنفيذي  بصفتة الشخصية  اإلستثمار 

اسمنت شركة عن ممثل  المراجعة   مساھمة مقفلة 
  القطرانة اسمنت شركة األساسية المواد   غير تنفيذي  العربية

 4  )المملكة خارج(

محدودة مسؤولية ذات    المحدودة فالكونفست شركة استثمار   غير تنفيذي  بصفتة الشخصية  -       
 5  )المملكة خارج(

 









 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  -1

 محمد حام علي الكليبي االسم الرباعي

ــــــية ـــــــ ـــــ ـــ ــ  24/07/1971 تاريخ امليـــــــــــــــــــــالد سعودي الجنسـ

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 اسم الجهه املانحة  املؤهلتاريخ الحصول على  التخصص املؤهل  م

وريس بكال 1  لك عبدالعزيز مجامعة ال م  1995 هندسة صناعية 

 فرنسا  –جامعة انسياد م  2005 ادارة اعمال الماجستير المصغر 2

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو املرشح  -3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
2019-2020 شركة ابداع وطن للتجارة االغذية رئيس تنفيذي   

2016-2018  مستشار معالي وزير الحج والعمرو والعمرة 

 مستشار معالي وزير االقتصاد والتخطيط 2015-2016

2011-204  
شركة صافوال لالغذية )دول مجلس التعاون الخليجي  –كبير المدراء 

 والمشرق العربي واليمن(

2007-2011  صافوال لالغذية –شركةالمتحدة للسكر  –النائب االول للرئيس  

2005-2007 الشركة المتحدة للسكر –نائب الرئيس التنفيذي    

مجموعة صافوال –المبيعات و تجارة البورصة العالمية  1995-2005  

 كان شكلها القانوني  -4
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا

 أو اللجان املنبثقة منها : 

 النشاط الرئيس ي أسم الشركة م

 صفة العضوية

) تنفيذي ، غير تنفيذي 

 ، مستقل(

 طبيعة العضوية

)بصفتة الشخصية ، 

اعتبارية ممثل عن شخصية 

) 

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

  شركة حلواني اخوان 1
السلع االستهالكية 

 االساساية
  

اللجنة 

 التنفيذية

 مساهمه عامة

 شركة نسيج العالمية التجارية   2
السلع االساسية 

 الكمالية
  

اللجنة 

 التنفيذية

 مساهمه عامة

ابداع وطن لتجارة ركة ش 3

 االغذية 
االغذيةقطاع      

 محدودة 

4       

 





  



) للسیرة الذاتیة1نموذج رقم (

البیانات الشخصیة للعضو المرشح)1
ثامر مسفر عوض الوادعياالسم الرباعي

تاریخ سعوديالجنسیة
28/02/1404المیالد

المؤھالت العلمیة للعضو المرشح)2

تاریخ الحصول على التخصصالمؤھلم
المؤھل

اسم الجھة المناحة

جامعة الیمامة2016إدارة أعمالماجستیر 1
جامعة اإلمام2014إدارة أعمالبكالوریوس2

محمد بن سعود اإلسالمیة
معھد اإلدارة2006محاسبة تجاریةدبلوم 3

العامة
الخبرات العملیة للعضو المرشح)3

مجاالت الخبرةالفترة

مجموعة سامبا المالیةمساعد مدیر -الرقابة الداخلیة  2013 إلى 2006

مصرف اإلنماءمساعد مدیر -المراجعة الداخلیة  2014 إلى 2013

مساعد مدیر -المراجعة الداخلیة - البنك األول2017 إلى 2014

شركة الیسر لإلجاره والتمویل -الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة 2018 إلى 2017

شركة أمریكان أكسبرس  -الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة 2019 حتى ا2018

مجموعة سامبا المالیة – مدیر برنامج المراجعة الداخلیة2019 إلى نوفمبر  2019ابریل 

الھیئة العامة للجمارك - مدیر عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلیة إلى اآلن  2019دیسمبر 

 في مجالس إدارة شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني الحالیةالعضویة )4
أو اللجان المنبثقة منھا:

النشاط اسم الشركةم
الرئیسي

صفة العضویة (تنفیذي، 
غیر تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة، 

ممثل شخصیة 
اعتباریة)

عضویة اللجان
الشكل 

القانوني 
للشركة

1
MetLife 

Insurance 
Company

صفة شخصیةمستقلالتآمین

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو لجنة 
المراجعة

مدرجھ

عضو مجلس صفة الشخصیةمستقلالبنوكالبنك العربي الوطني2
اإلدارة

رئیس لجنة 
المراجعة

عضو لجنة 
الترشیحات 

مدرجھ



والمكافأت
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 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       

 نازوفلا دمح نب هللادبع نب دمح

02/09/1405يدوعس

 نازوفلا دمح نب هللادبع نب دمح نازوفلا دمح نب هللادبع نب دمح

هاروتكدلا

ريتسجاملا

ريتسجاملا
سويرولاكب

leadership and management

Policy, Evaluation

leadership and management

لامعألا هرادإ

2015

2014

2009

2007

CLAREMONT GRADUATE
UNIVERSITY

CLAREMONT GRADUATE
UNIVERSITY

University of La Verne

دوعس كلملا ةعماج

نآلأ ىتح - 2018

2018-2017

2015-2018

ةيركسعلا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا يف هرادإلا سلجم سيئر راشتسم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا نويثير يف نيذيفنتلا ريبك

ةدودحملا ةينفلا تامدخلل طسوالا قرشلا نويثير ةكرش ماع ريدم
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 جابر علي الفيفيبن عبدهللا 

 

   
سم الرياعي اإل  

 
1/7/1380 

 

تاريخ  
 الميالد

  
 سعودي 

 

 
 

 

     
 

لحصول      ا ريخ  تا
لمؤهل  ا ى   عل

 

 التخصص 
 

 المؤهل 
 

 

زعبدالعزي جامعة الملك  وس  محاسبة 1985  الور الب  

 
 

ي  ن األمر ن الداخلي د املراجع   )IIA( مع
 

2000 
 

نية  املراجعة الداخلية ادة الزمالة امل   ) CIA( ش
 

 
 

ي  اشفي االحتيال األمر د   ACFE (  22001( مع

 

شاف الغش االحتيال نية الك ادة الزمالة امل   ) CFE( ش
 

 
 

ي ( ن األمر ن الداخلي د املراجع  IIA(  22010مع

 

اطر ادة الزمالة  تقييم إدارة ا    ) CRMA( ش
 

 

    
 

  
 

 

نة اطر املراجعة  عضو  يئة العامة لإلحصاء  -وا   خهار ح ت – م ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠١  ال

ضات  شيح والتعو نة ال خهار ح ت –م  ٢٠١٩/ ٠١/ ٠١  باملنطقة الشرقية التجمع الص األول  –عضو 

شار مستقل اطر   مس وكمة وا ة  –املراجعة وا افد أعمال التجار   خهار ح ت –م  ٢٠١٩/ ٠١/ ٠١  شركة رو

شار مستقل اطر   مس وكمة وا دماتشركة   –املراجعة وا   ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ – ٢٠١٨/ ١٠/ ٠١  عمال األ  ثقة 

نة املراجعة  س  ن  – رئ ن الداخلي معية السعودية للمراجع   م  ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١–م٢٠١٦/ ٠١/ ٠١ ا

ة  املراجعة  ر ال شار معا وز اطرمس وكمة وا   م ٢٠١٧/ ٠٧/ ٣١ –م٢٠١٥/ ٠٨/ ٠١    وا

    أرامكو السعودية:

  م ٢٠١٥/ ٠٧/ ٣١ –م  ٠٥/٢٠١٥/ ٠١( – العام املشارك دققامل (  

  اصة  تدقيقاتال مدير   م) ٢٠١٥/ ٠٤/ ٣٠ –م  ٢٠١٣/ ٠١/٠١( –ا

  م  ٢٠١٢/ ١٢/ ٣١ -م  ٢٠٠٨/ ٠١/ ٠١(  – األعمال الدوليةمدير مراجعة(    

 فر  إدارة مراجعة    –  مدير املراجعة الداخلية ع  إدارة مراجعة    - أعمال اإلنتاج وا ر والتوز أعمال التكر

ة وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون  -   ) م ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١ -م ٠١/٢٠٠٣/ ٠١( -اإلدار

  م٢٠١٥/ ٠٧/ ٣١ – م٢٠٠٣/ ٠١/ ٠١

الداخلية  تدرج وظيفي    املالية واملراجعة  السعودية    –مجاالت  و  ق    -أرام سو ر وال للتكر السعودية  الشركة 

ول واملعادن –(سمارك)  ن)  املؤسسة العامة للب وم   (ب

  م ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١- م١٩٨٥ / ٠٩/٠٦

 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل القانوني  

 للشركة 
طبيعة العضوية  ' عضوية اللجان 

(بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية)

 صفة العضوية 
(تنفيذي، غير تنفيذي،  

 مستقل) 

 م اسم الشركة  

الشخصية  هبصف المراجعة والمخاطر  حكومية   

 
 

لهيئة العامة لإلحصاء ا اإلحصاء  مستقل   
 

١ 

الشخصية  هبصف الترشيح والتعويضات  حكومية    التجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية صحي مستقل  
 





 ) 1نموذج ( 
السيرة الذاتية نموذج

البیانات الشخصیة للعضو المرشح.1
عزیز محمد مبارك القحطانياالسم الرباعي

 1970 – 02 – 26تاریخ المیالدسعوديالجنسیة
شخصیةطبیعة العضویةعضو مستقلصفة العضویة

. المؤھالت العلمیة للعضو المرشح2
الجھة المانحةتاریخ الحصول علیھالتخصصالمؤھل

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن2000المحاسبةشھادة الماجستیر1
جامعة الملك فھد للبترول والمعادن 1994المحاسبةشھادة البكالوریوس2

. الخبرات العملیة للعضو المرشح3
مجاالت الخبرةالفترة

مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة  - اآلن 2020
الرئیس التنفیذي للمراجعة الداخلیة في الشركة السعودیة للتنمیة واإلستثمار التقني ( تقنیة )2019 – 2017
نائب الرئیس للمراجعة الداخلیة في شركة البترول والكیماویات والتعدین2017 – 2015
المدیر المالي في شركة مثلث األعمال2015 – 2011
المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة في شركة المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق2010 – 2007
المدیر التنفیذي للمراجعة الداخلیة في شركة نادك الزراعیة2007 – 2004
مدیر مراجعة داخلیة في شركة اإلتصاالت السعودیة2004 – 2001
مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودیة2000 – 1994

. العضویة الحالیة في مجال إدارات شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان 4
المنبثقة منھا

م
النشاط الرئیساسم الشركة

صفة العضویة
(تنفیذي، غیر 
تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة 
(بصفتھ 

الشخصیة، 
ممثل عن 
شخصیة 
اعتباریة)

الشكل القانوني عضویة اللجان
للشركة

عضو مجلس إدارة االستثمار الصناعيالقابضة شركة اللجین1
رئیس لجنة شخصیةمستقل

مساھمة مدرجةالمراجعة مستقل

عضو مجلس إدارة الرعایة الصحیةشركة الحمادي للتنمیة واإلستثمار2
رئیس لجنة شخصیةمستقل

مساھمة مدرجةالمراجعة مستقل

عضو مجلس إدارة االتصاالت GO شركة إتحاد عذیب لإلتصاالت3
رئیس لجنة شخصیةمستقل

مساھمة مدرجةالمراجعة مستقل

عضو لجنة شخصیةال ینطبقصناعة الكابالت  (مسك)للكابالت  شركة الشرق األوسط 4
مساھمة مدرجةمراجعة مستقل

عضو لجنة شخصیةال ینطبقالتطویر العقاريالشركة العقاریة السعودیة5
مساھمة مدرجةمراجعة مستقل

شخصیةال ینطبقإنتاج األغذیةشركة جازان للطاقة والتنمیة6
عضو لجنة 

مساھمة مدرجةمراجعة مستقل

عضو لجنة شخصیةال ینطبقالرعایة الصحیةشركة المواساة للخدمات الطبیة7
مساھمة مدرجةمراجعة مستقل









 

 

السيرة الذاتية( 1)نموذج رقم   

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1
 االسم الرباعي محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن السكيت

1407/1987  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

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

 1 بكالوريس ادارة عامة 2014 جامعة الملك عبدالعزيز
 2 دبلوم ادارة اعمال مصرفية واستثمار 2009 معهد تدريب الغرفة التجارية

 3 ترخيص الشهادة الدولية لاللتزام 2012  سي ال لندناكاديمية سي 

    4 

    5 
 الخبرات العملية للعضو .3

 الفترة مجاالت الخبرة

الرئيس التنفيذي لمكتب اساس االبداع لالستشارات في االلتزام والحوكمة ومكافحة غسل االموال وتمويل 

 االرهاب
حتى االن -2017  

2017-2016 رئيس االلتزام ومكافحة غسل االموال لشركة سوليدرتي للتامين   
وامين سر لجنة مخالفات احكام النظام لمجلس الضمان الصحي مسئول المخالفات والشكاوى  2012-2016  

2012-2009 مشرف ادارة االلتزام لشركة التأمين العربية التعاونية  
لشركة العليان المالية هاداري اعمال  2008-2009  
لشركة المديان للتجارة هاداري اعمال  2004-2006  

  

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

 .منها

طبيعة  عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 العضوية
صفة 

 العضوية
 اسم الشركة النشاط الرئيس

الجمعية  حوكمة الشركات مستقل شخصية - جمعية تعاونية

 السعودية

 للحوكمة
      

      

      

      

      

 



 

 

 

 السيرة الذاتية(  1) رقم نموذج 

 

 

 ( 1نموذج )  

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ
 مريع سعد مريع هباش د.  االسم الرباعي 

 ه  06/02/1401 تاريخ امليالد سعودي   الجنسية 
 المؤهالت العلمية للعضو المرشح (ب

تاريخ الحصول على   التخصص املؤهل  م

 املؤهل 

 اسم الجهة املناحة 

 بريطانيا –جامعة درم  2010 محاسبة مالية  دكتوراه  1
 بريطانيا   –جامعة برمنغهام  2007  وتمويلمحاسبة  ماجستير   2
 السعودية  –جامعة الملك خالد  2003 محاسبة  بكالوريوس   3
 الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين   2006 محاسبة  SOCPAالزمالة المحاسبية  4
 هيئة السوق المالية   2012 تمويل  CMEخبير اسواق مالية  5
قانون وتحكيم   كيم الدولي  ي في التح ال دبلوم ع 6

 الغرفة التجارية   2011 تجاري 

 امريكا  –جامعة متشقان  2013 ريادة االعمال   دبلوم عالي في ريادة االعمال   7
 دبي   –مؤسسة التمويل الدولي  2017 حوكمة وشركات   شهادة عضو مجلس ادارة معتمد  8

 الخبرات العملية للعضو المرشح (ج

 ت الخبرةاال مج الفترة

 رئيس الجمعية السعودية للحوكمة  الى االن  2020
 مركز حوكمة الشركات   مدير الى االن  2017
 لجنة المخاطر بشركة سالمة للتامين  ورئيسعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة  2020الى  2016

 تبوك الزراعية بشركةالحوكمة رئيس لجنة  الى االن  2018
 دوام جزئي  –محاسب قانوني  الى االن  2010
 للعديد من الجهات الحكومية والخاصة   واداري مالي  مستشار الى االن  2012
 جامعة الملك خالد  -كلية االعمال –عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة  الى االن  2004
 اد اللوائح واألدلة واعد راالدارة والمالية واالستثمار والمخاطسنه خبره في   15 الى االن  2003



 

 

 

 السيرة الذاتية(  1) رقم نموذج 

 

 

 ( 1نموذج )  

  

 
 

ت مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو كا الس إدارة شر في مج الحاليةالعضوية  (د
 اللجان المنبثقة منها: 

 اسم الشركة م
النشاط  

 الرئيس ي

صفة العضوية )تنفيذي،  

 تنفيذي، مستقل(غير 

طبيعة العضوية )بصفته  

ممثل شخصية  الشخصية، 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان 

الشكل 

انوني الق

 للشركة

 مساهمة    كمةالحو لجنة  رئيس الشخصية  مستقل الزراعة  تبوك الزراعية  1



 

 

Classification: Internal Use 

 نموذج السيرة الذاتية

 

 

 أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 بن منقاش صالح بن أحمدنبيل بن  االسم الرباعي

 تاريخ الميالد سعودي الجنسية
هـ 90/20/4101  

 ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح   

 م

 

 المؤهل

 

 التخصص

 

تاريخ الحصول على 

 المؤهل

 اسم الجهة المانحة

 

1 
 Newcastle University - UK 2012 هندسة كيميائية بكالوريوس

2 
 AUM – USA 2018 إدارة أعمال ماجستير

3    
 

 

 ج( الخبرات العملية للعضو المرشح   

 مجاالت الخبرة الفترة

السعودية -سابك  –شركة المتحدة  –مهندس عمليات أعلى  اآلن - 2019  

الواليات المتحدة األمريكية –سابك  –ألباما  –قائد عمليات اإلنتاج  2019 - 2017  

السعودية -سابك  –شركة المتحدة  –مهندس عمليات  2017 - 2012  

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

 

 النشاط الرئيسي اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، ممثل 

 اعتبارية(عن شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

1 

 

   
 

 
 

 

2 

 

   
 

 
 















 

 ( نهسُشة انزاتُت01ًَىرج سقى )
 

 

  ُت نهعضى انًششح( انبُاَاث انشخصأ

 اإلسى انشباعٍ أحمذ عاطف شفٍق بخش

 انجُسُت صعىدي تاسَخ انًُالد هـ91-91-9011

  ب( انًؤهالث انعهًُت نهعضى انًششح
تاسَخ انحصىل عهً  سى انجهت انًاَحتإ

 انًؤهم

 و انًؤهم انتخصص

 1 دكتىراه الفلضفت الهنذصت الصناعٍت 3102 جامعت وصط فلىرٌذا

 2 ماجضتٍر العلىم اإلداة الهنذصٍت 3100 فلىرٌذا جامعت وصط

 3 شهادة الذراصاث العلٍا نظام المحاكاة للمهنذصٍن 3100 جامعت وصط فلىرٌذا

 4 ماجضتٍر العلىم الهنذصت الصناعٍت 3112 جامعت الملك عبذالعزٌز

 5 بكالىرٌىس العلىم الهنذصت الصناعٍت 3112 جامعت الملك عبذالعزٌز

 6 رخصت اليٍرا  الخاصت محرك واحذ 3100 نذو لليٍرا مذرصت اورال

  ج( انخبشاث انعًهُت 

 انفتشة  يجاالث انخبشة

 حتى اال  – 3112 التذرٌش والتذرٌب، البحث العلمً، االصتشاراث )التيىٌر، التخيٍط، االصتثمار(

 3112 - 3112 الخذمت المصرفٍت للشركاث

  

  

  

انس إداسة ششكاث يساهًت أخشي )يذسجت او غُش يذسجت( او أٌ ششكت او يؤسست أخشي أَاً ( انعضىَت انحانُت فٍ يجد

 كاٌ شكهها انقاَىٍَ أو انهجاٌ انًُبثقت يُها.
انشكم انقاَىٍَ 

 نهششكت

طبُعت انعضىَت  عضىَت انهجاٌ

)بصفته انشخصُت/ 

يًثم عٍ شخصُت 

 اعتباسَت(

صفت انعضىَت 

)تُفُزٌ /غُش 

 تُفُزٌ(

 و إسى انششكت ئُسٍانُشاط انش

      1 

      2 

      3 

      4 

  
 


