
 

 

ابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من   التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضو

م ومدتها ثالث سنوات 06/05/2024 م وتنتهي بتاريخ07/05/2021تاريخ   

 الجنسية صفة العضوية  االسم 

 سعودي  عضو مستقل من املجلس  تركي بن عمر بن صالح بقشان  /الدكتور  1

 سعودي  من خارج املجلسعضو  خالد بن عبدالعزيز العرفج  /الدكتور  2

 أردني من خارج املجلسعضو  وحيد محمد نبابته    /األستاذ 3

 سعودي  من خارج املجلسعضو  بشار على عبدالرحمن    /األستاذ 4

 
 



 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  .1

 تركي بن عمر بن صالح بقشان  االسم الرباعي 

 1395/ 09/03 تاريخ امليالد  سعودي الجـنسـيـــــــة 

 املؤهالت العلمية للعضو .2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك عبد العزيز  1996 قسم املحاسبة, كلية االقتصاد واإلدارة البكالوريوس   1

 جامعة بوند, قولد كوست, اســـتراليا  1998 قسم املحاسبة, كلية األعمال  املاجستير  2

 جامعة بوند, قولد كوست, اســـتراليا 2005 كلية األعمال  قسم املحاسبة, الدكتوراة 3

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو .3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 معيد, جامعة بوند, قولد كوست, اســـتراليا 1999  - 1998

 محاضر, جامعة بوند, قولد كوست, اســـتراليا 2000  - 1999

 جامعة امللك عبدالعزيز, جدة, اململكة العربية السعودية -أستاذ املحاسبة املساعد, كلية االقتصاد واإلدارة  حاليا  - 2007

  

  

   

  

 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منهالعضوية  .4
ً
 ا:الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية،  

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة

 بصفته الشخصية  غير تنفيذي  اإلعالم  والتسويق لألبحاث السعودية املجموعة 1
  لجنة املراجعةرئيس 

وعضو لجنة 

 الترشيحات املكافأت

 مساهمة عامة

2 
الخدمات  السعودية للطباعة والتغليفالشركة 

 التجارية واملهنية 

 مساهمة عامة لجنة املراجعة رئيس  بصفته الشخصية  مستقل 

3       

4       

5       

 

 



 

 

 

 

 

 

 الذاتية  السيرة
 

 البيانات الشخصية للعضو  .1

 خالد بن عبدالعزيز بن عبد العزيز العرفج  االسم الرباعي

 م 2/9/1970 تاريخ امليالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة 

 للعضوالعلمية املؤهالت   .2

 اسم الجهة املانحة  ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص  املؤهل  م

 2/12/2009 بريطانيا  - برادفورد جامعة املعلوماتية دكتوراه  1

 6/1/2002 سعود  امللك جامعة ميكانيكية هندسة ماجستير 2

 2/7/1994 واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة نظم  هندسة بكالوريس 3

 العملية للعضو الخبرات  .3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

10/2020- 
 
 اض لكية ملدينة الريبالهيئة املجية تراتيراكات االسمستشار الش حاليا

   العقاري  التطويراملشرف العام لخدمات  2020/ 09/2019-10

 قارية لشركة الوديان العنائب الرئيس التنفيذي  2019/ 07- 04/2018

 : قطاع التشغيل واملدن الصناعية الذكية ومناطق التقنية الخبرات-عام التشغيل  مدير-التقنيةهيئة املدن الصناعية ومناطق  3/2018 - 1/2017

  –مدن ذكية  الخبرات: –لتنفيذي ملجمع تقنية املعلومات واإلتصاالت  ااملدير  –اإلستثمارات الرائدة  شركة-للتقاعداملؤسسة العامة  12/2016 -8/2008

 مراكز بيانات –اتصاالت وتقنية معلومات  

ية والالسلكية وشبكات  اإلتصاالت السلك مدير إدارة  :الخبرات-مدير إدارة اإلتصاالت والشبكات   –برنامج األمم املتحدة  –وزارة الخارجية  7/2008 - 10/2004

 اإلنترنت 

  أعمال   رتطوي –تصنيع  الخبرات:–األعمال  تطويرمدير  –شركة اإللكترونيات املتقدمة  4/2004 – 5/2003

 أنظمة وتقنيات اإلتصاالت واملعلومات  الخبرات: –مدير القطاع األوسط   –شركة هيوز العربية  2002/ 10/1994-10

  السعودية االتصاالتادارة شركة  سعضو مجل 1/2016 – 5/2015

 ادارة البنك األهلي التجاري  سعضو مجل 4/2015 – 6/2012

 

 

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

   

 النشاط الرئيس اسم الشركة  م
 صفة العضوية

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية( 

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف  1
  التجارية الخدمات

 واملهنية 

مستقل/ من خارج  

 املجلس 

  بصفته

 الشخصية 
 لجنة املراجعة 

مساهمة

 عامة 

2       

 



 

 

 

 

 

 

 الذاتية  السيرة
 

 

 البيانات الشخصية للعضو  .1

 وحيد محمد محمود نبابته الرباعي  االسم 

 1975/    5/  29 تاريخ امليالد  اردني الجـنسـيـــــــة 

 العلمية للعضواملؤهالت   .2

 اسم الجهة املانحة  ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص  املؤهل  م

 الجامعة االردنية  1997 محاسبة  بكالوريوس  1

2 CPA CPA 2003 California Board of Accountancy 

3     

 الخبرات العملية للعضو  .3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 والتسويق  املجموعة السعودية لألبحاث-الداخليةمدير عام املراجعة  لآلن -2012

 مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده القابضة  –املدير املالي  2012- 2009

 املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق -والخدمات املحاسبية االستثمارتقييم مدير  2009- 2007

 مجموعة أسترا-املراقب املالي 2007- 2005

 ديلويت -مدير مراجعة 2005- 1997

  

  

 

 

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

   

 النشاط الرئيس اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 مستقل(

)بصفته الشخصية، طبيعة العضوية 

 ممثل عن شخصية اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف  1

  الخدمات

 التجارية

 واملهنية 

من   /مستقل

 خارج املجلس 
 املراجعة بصفته الشخصية 

مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       

5       

 



 

 

 

 

 الذاتية  السيرة
 البيانات الشخصية للعضو  .1

 عبد الرحمن علي عبدالهادي بشار الرباعي  االسم 

 1975/ 03/ 06 تاريخ امليالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة 

 العلمية للعضواملؤهالت   .2

 اسم الجهة املانحة  ى املؤهل تاريخ الحصول عل التخصص  املؤهل  م

 جامعة البحرين م1999 حاسبة م بكالوريوس   1

 AICPA مCPA 2016 عضو جمعية املحاسبين األمريكية  2

3     

 الخبرات العملية للعضو  .3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 الرئيس التنفيذي -قانونيمحاسب  إلى اآلن -2017 مايو

 عضو في لجنة املراجعة -شركة عقارات الخليج إلى اآلن  -2017يناير 

 عضو املنتدبال -شركة كفاءات للطاقة إلى اآلن  -2013يناير

 الرئيس التنفيذي -القابضة العربى املجال شركة 2016يناير- 2014مايو

 الرئيس التنفيذي -سمامة مجموعة 2014ايربر ف  -2013يناير 1

في منطقة الشرق األوسط وشمال  ةاملصرفي اتقسم االستثمار   نائب رئيس -(BNP Paribas) بي إن بي باريبامجموعة  2012ديسمبر 8  - 2010ديسمبر1

 اململكة العربية السعودية  - االستثمارية املصرفية األعمال رئيس -أفريقيا

 االستشارات املصرفية االستثمارية العاملية مدير  – املحدودة السعودية العربية (HSBC)اتش اس بي س ي  شركة 2010نوفمبر 10- 2005يوليو  5

 مدير -بنك الخليج الدولي  2005يوليو  4  -2002يناير  1

 مراجع أول -( للمحاسبين القانونيين KPMG)  كي بي إم جيشركة  2001نوفمبر 22 -2001 يناير 27

 مراجع حسابات  مساعد –آرثر أندرسن شركة  2001يناير  25  - 1999سبتمبر  11

 

 

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

   

 النشاط الرئيس اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته الشخصية، 

 ممثل عن شخصية اعتبارية( 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة

 شركة عقارات الخليج 1

التطوير 

 العقاري 

 

 بصفته الشخصية  مستقل 
عضو لجنة  

 املراجعة

 

مساهمة 

 مقفلة 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف  2

  الخدمات

 التجارية

 واملهنية 

مستقل من  

خارج 

 املجلس 

 بصفته الشخصية 
عضو لجنة  

 املراجعة

 

مساهمة 

 عامة
 


