
 

 ( 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

 



 
 

 

 
 

 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(

 






