
 

 

 

 

 

 لشركة مدينة املعرفة االقتصادية السادسةمعية العامة العادية الج

افق 1442ذو القعدة  17 األحداملنعقدة مساء   م 2021 يونيو  27هـ املو

 مساء   والنصف السادسةالساعة 

 عبر وسائل التقنية الحديثة )عن ُبعد(  

 من مقر الشركة بديوان املعرفة بطريق امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة

 

 املحتويات: 

o  العامة الجمعيةالنعقاد  الدعوة 

o  اجتماع الجمعية العامة العاديةجدول أعمال 

o  التوكيل لحضور الجمعية العامة ص نموذج بخصو 

o  م 31/12/2020العام املالي املنتهي في   تقرير لجنة املراجعة عن 

o   امللحقات  

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 إعالن شركة مدينة املعرفة االقتصادية  

 )االجتماع األول( اجتماع الجمعية العامة العادية  عن دعوة مساهميها لحضور 

 توضيح بند 

يسررم مس إ ارة ش كررمدة مداملة ةة مالة ةاديةرراراة ةة دررمدةس رميش مسررا ال ة دررمدة ة جمةا  الرري  ة ي ا  ة     ة   مقدمة 

  اين ي  27ةةيةالق     ررررررررررررررررررررررررر 1442  ذو ة ق دش  17 ةألحدة ذي سرررررررررررةمل قد ا درررررررررررة ة   مسرررررررررررا   ةةا ي ا  ةألولس  ة  امة ة  اراة  

مقم ة دمدة ادايةن ةة مالة  ةمن ب  دس من  من طميق وسائل ة يقمل ة ة اداثة   وة ملةف مسا    ة سارسةا ة سامة  2021

 من  سررررررررررررر مررة ةةي ررام دن اال ة سررررررررررررري  ةةررا  ررة و ررررررررررررر ن رم  ة   ير وةا مة ة  ة يدررائ ررة    ، ارراةررداملررة ةةملي ش  
 
ررررررررررررررا وذ ررح حًم

  COVID-19وةاحترةزية من دبل ة   ا  ة صررا ة ةتصيةررة وذة  ة   دة   يةرردي  كدرون  ي ونا ة  داد ة
 
س، وةميدةرة

 ل  ير ةةييةًررررررررررررر ررة ة ال هبررذ  ررا  رراالررة ة   ررا  ة اليم ررة اال ةة  جررة ة  مت ررة ة سررررررررررررر يراررة اال ةه رراذ  رراالررة ة يرردةادر ة يدررائ ررة  

 ة  زمة ةملع ةنتدا ه.

مداملة وملان ةن قار  

 ة     ة ة  امة

 .ةة مالة، طميق ةة ح مبد ة  زيز، ااةداملة ةةملي شمقم ة دمدة ادايةن  من ةمن ُب دس    من طميق وسائل ة يقمل ة ة اداثة

   https://www.tadawulaty.com.sa  ةاط ا قم ةا ي ا  

 ا 2021-7-27 ر ةةيةالق 1442-11-17 ةألحد ها يخ ةن قار ة     ة ة  امة

 18:30 ودت ةن قار ة     ة ة  امة 

ةةسرا  دن ةةق دان اال جر ل مسرا ال ة درمدة  دك ممدز ةعادة  اة ااة   سرة ة يدةول ة ال  سربق  احق  لل مسرا   من   ة الي   حق

ة ي ا  ة     ة ة  امة  سررررررررررر  ل ة الررررررررررري  ةع جترونظ وة يةرررررررررررييت ااسررررررررررري دةا ممل يمة هدةوا ظ اال ة ي ا  ة     ة  

 .وتحسب ةألن  ة وة  يةئح

ة ملةاب ة  زا ان قار  

 ة     ة 

    ارش    %25ةن قار  ذه ة     ة حلرررررري  مدر من ةةسررررررا  دن ا ثل  يدررررررتر   صرررررراة 
 
من ة مل اا   34من  أن ةةال ةوالقا

ةألسررررالررررةل   دررررمدةس. واال حا ة مدا ةدي ال ة ملةرررراب ة  زا   قد ةا ي ا  ةألول، سررررةي  مقد ةا ي ا  ة ثانظ ب د سررررامة  

  ان مدر ةألس   ةة ث ة ال ه.من ةنت ا  ةةدش ةتادرش ان قار ةا ي ا  ةألول، ويلين ةا ي 
 
 أاا

 
 ا  ة ثانظ صا حا

 ممالق  دول أم ال ة     ة

 ممالق  ن يذج ة ييد ل

سرررررررررر لين اهملان ةةسررررررررررا  دن ةةسرررررررررر  دن اال لدما  هدةوا ظ ة يةررررررررررييت من ب د من  املير ة     ة ةايدة   من ة سررررررررررامة   ة يةييت ةا جترونظ 

وذ ح مبر ممل يمة      ة،  ةنت ا  ودت ة وحاى   ا23/6/2021ةةيةالق   ررررررررررررررررررررررر  13/11/1442 ةأل ب ا ة  اكرررررررررمش ًررررررررربا  ايا 

 
 
    ع ةةسرررررررا  دن ةةقدمة من دبل كرررررررمدة ممدز اادة  ةألو ة  ةةا  ة ةممدز ةعادة س من طميق    ةهدةوا ظس ةةياحة مسانا

  https://www.tadawulaty.com.sa  زيا ش ةةيدع ةع جترونظ ة صاص ايدةوا ظ من  ة مةاط

حق ة  س  ل ة الي   أ

 وة يةييت 

ار ة ي را  ة     رة. د را أن أحق رة ة يةرررررررررررررييرت من  املير  أحق رة  سررررررررررررر  رل ة الررررررررررررري  ا ي را  ة     رة ه ي ل ودرت ةن قر 

ية .  ة     ة  لاا مين ه ي ل مملد ةنت ا    ملة ة كمز من المز ةأًل

  4059هحيي ة  س،  014 -  865 1010ة   د  ة  اهف  -  واال حال و ير ةسررريكسرررا  نتمل ة ييةًرررل مع ارة ش م دا  ةةسرررا  دن طميقة ة ييةًل

 س.info@madinahkec.comةع جترونظ ةة براد  س014 - 865 4040الادإ ة 4045أو 
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 ( لشركة مدينة املعرفة االقتصادية  6اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ) جدول أعمال 

افق  هـ1442  ذي القعدة 17 املنعقدة بتاريخ     م2021 يونيو  27املو

 مساء  بمشيئة للا  والنصف السادسة في تمام الساعة 

  عبر وسائل التقنية الحديثة )عن ُبعد( 

   مقر الشركة بديوان املعرفة بطريق امللك عبدالعزيز باملدينة املنورةمن 

 

 البند م

 ا.2020-12-31ة يةييت من  ة قيةئ  ةةا  ة من ة  اا ةةالال ةةملي ل اال  1

 ا. 2020-12-31هقميم ممة ع حسااا  ة دمدة من ة  اا ةةالال ةةملي ل اال  ة يةييت من    2

 ا.2020-12-31ة يةييت من  هقميم مس إ ةعرة ش    اا ةةالال ةةملي ل اال  3

4 
   دن ممة ع حسرررااا  ة درررمدة من ادن ةةمنرررادن املا   من  هيًررر ة   ملة ةةمة  ةو وذ ح  كحد وممة  ة وهدد ق ة قيةئ    من   ة يةرررييت

 .ا، وهحداد أ  ااه2022من ة  اا ةةالال    سوة مبع ةألول ةا 2021وة سمليي من ة  اا ةةالال    س  مبع ة ثانظ وة ثا ثةةةا  ة  

 ةعرة ش ة دديي  و  د ان مح د اامة    ة  ةسةى اال م ل مملاالإ ألم ال ة دمدة. ةممالقس.ة يةييت من  ةكترةك ملي مس إ   5

6 
ا ومدت ا ث ث سررررررملية   2021-07-28ة يةررررررييت من  ةني اب أملررررررا  مس إ ةعرة ش من ادن ةةمنررررررادن   دو ش ة قارمة وة ال هبدأ من ها يخ  

 ةممالق ة سدر ة ذةه ة    منادنس. .اني اب ةألملا   الة يةييت ة ترةديسي دا  وسيف ا.2024-07-27ه ي ل اال ها يخ  

7 

ا  2021-7-28  ة يةرررررررييت من   درررررررج ل   ملة ةةمة  ة وهحداد م ام ا و ررررررريةاط م   ا وملاالد  أملررررررران ا   دو ش ة  دادش ةايدة   من ها يخ

 اتن ةةمنادن   :   ا، 2024-7-27  وحاى ةنت ا  ة دو ش اال ها يخ
 
ة دديي /  اس  ان كا دن ة مم حال ةملي مسيقل ا س إ ةعرة شس  -1م  ا

ةألسررررياذ -4  سةألسررررياذ منال ام ا  ةممنررررل من لا ج مس إ ةعرة ش-3ةألسررررياذ/ أح د ان مبدة  يةر   ررررا ةممنررررل من لا ج مس إ ةعرة شس  -2

 .مالق ة سدر ة ذةه ةم-مدحت الميد ان مبان هيال ق ةممنل من لا ج مس إ ةعرة شس 

 و  ولال ة ييال ق،،، 
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 موذج التوكيل ن

 لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
 

ةاديكا  ب قد ة ي ا  ة     ة  ةسررررا  ا ا ة جمةا اتن ن يذج ة ييد ل مدر ميا  ح ث سررررةي      درررردر كررررمدة مداملة ةة مالة ةاديةرررراراة

رررررررررررررردس مبر وسرائل    من  سر مة ةةسرا  دن، وذ ح اال اطا  رم  ة   ير وةع مة ة     ة يقمل ة ة اداثةة  امة ة  اراة ةمن ُبرررررررررررررر ل
 
ًرا وذ ح حم

هتمل ة درررمدة وتملا   م  ه    COVID-19 ي ونا ةةسررريسد  ة يدائ ة وةاحترةزية من دبل ة   ا  ة صرررا ة وذة  ة   دة   يةررردي  كدرون  

   www.tadawulaty.com.saهدةوا ظ    مبر ةةيدع ة صاص ا دمةةع جترونظ ةمن ُب دس من مسرا  ا ا ة جمةا ةسري دةا ة يةرييت  
 
م  ا

     ع ةةسا  دن
 
 .اتن ة تس  ل اال لدمة هدةوا ظ ميا  مسانا

 

 .وة  اال ةأن ادا  من  ة    ع ن  ة ة صاة ة قدام سائ دن ةةيل  

  

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 

 

  

 

 بشركة مدينة املعرفة االقتصادية عن  تقرير لجنة املراجعة

 م31/12/2020العام املالي املنتهي في 

 ملساهمي الشركة  السادسةاملقدم للجمعية العامة العادية 

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 

 املحترمين     السادة مساهمي شركة مدينة املعرفة االقتصادية 

 السالم عليكم ورحمة للا وبركاته،

 من   ملة ةةمة  ة اال كمدة مداملة ةة مالة ةاديةاراة "ة ل ملة" ا ا و ر ااةارش ة
 
ة س يري وة ال نةت س من ن اا ة دم ا   104ة تزةما

ا اتنه "من    ملة ةةمة  ة ة مل م اال ة قيةئ  ةةا  ة   دررررررررررمدة وة يقا يم وةة ح ا  ة ال اقدم ا ممة ع ة اسررررررررررااا  و ادة  ممئ ات ا ح ا  

ك ان و رد ، ودرذ رح امردةر هقميم من  أف را اال كرررررررررررررتن مردك دكراارة ن راا ة مدراارة ة ردةل  رة اال ة درررررررررررررمدرة، وم را درامرت اره من أم رال ألم 

 من ة ل ملة ا ا و ر اال ةةارش ة
 
س من ائحة حيد ة ة دررررم ا  ة ةررررار ش من    ة ة سرررري  ةةا  ة 91هدلل اال نطا  ةليةرررراًرررر ا"، وة تزةما

وة ال نةررت اتنه "اسب أن يدرري ل هقميم   ملة ةةمة  ة من  هكاًرر ل أرةن ا  اليةرراًررات ا وم ام ا ةةملةرريص م ا ا اال ن اا ة دررم ا  

 ة، من  أن ايل ن هًي ات ا و أف ا اال مدك دكااة ن اا ة مدااة ة دةل  ة وةةا  ة و رة ش ةتصاطم".و يةئحه ة يملك ذا
 

 ا ا انال: -من  سب ل ةةثال ا ة اةم-س ة ي اما  دامت ل   ا 9ا مدر ة2020مقد  ة ل ملة ل ل ة  اا 

ةةمة  رة ة ردةل  رة وةاط   من  نيرائم أم را  را   يحقق من سررررررررررررر مرة ن راا هق    ن راا ة مدراارة ة ردةل  رة من ل ل مرا و ر اال هقميم  .  1

 ة مدااة ة دةلنال وة يتدد من ة تزةا ارة ش ة دمدة اتملك ذ ةع مة ة  وة يًي ا  ة ية رش اال هقميم ةةمة  ة ة دةل  ة.

 ة ا مة ة  ة مدااة ة دةل  ة اال ه ح ممة  ة هحداثا  ب ض ة سررررر اسرررررا  وةع مة ة  ةةا  ة اال ة درررررمدة   يتدد من مسرررررييك ال ا . 2

 ة س اسا .

ررر ة  . 3 ممة  ة ة قيةئ  ةةا  ة ةألو  ة ةةي زش  بع ة سرررمليية وة قيةئ  ةةا  ة ة سرررمليية ومملاددرررت ا مع ممة ع ة اسرررااا  ة صا  ال وة يًي

 اال كتن ا ت  إ ةعرة ش.

هحداث ا ا ا اييةالق مع ةة اادر ة دو  ة ةة ي دش اال ةة  جة ة  مت ة ر ةسرررررة ة سررررر اسرررررا  ةتااسرررررب ة ةةيب ة اال ة درررررمدة وة يتدد من  . 4

 ة س يراة.

رررر ة ت  إ ةعرة ش اتركرررر ح ممة ع ة اسررررااا  ة صا  ال   دررررمدة   سررررملة ةةا  ة ة ال ه ي ل اال . 5 ا والق م اادر 2021ريسرررر بر    31ة يًي

 مدا و ير أاة د ير من  م ا سة م امه.ك  ت ة يح     ة كمل ة وةةا  ة ،ة يحقق من ةسيق   ة ةةمة ع، و 
 

وتملا   من  نيائم ة كحد ةةسررررري م وة يحقق ة سرررررمليي، امأاملا التنه ا اي د دةررررري   ي مي اال أن  ة ة مدااة ة دةل  ة وسررررر مت ا، وذ ح 

ة  ةةا  ة وةعرة ية،  من ل ل م   ا  ةةمة  ة ة ال ت دف   يتدد من الام  ة أن  ة ة مدااة ة دةل  ة، وممة  ة ة سررررر اسرررررا  وةع مة 

و  مة ة  امدةر ة يقا يم ةةا  ة وم م ات ا  لرررررررر ان ح ااة أًرررررررريل ة دررررررررمدة، مع ة اا ة   يحداث ةةسرررررررري م  ب ض أن  ة ة دررررررررمدة  

وسرر اسررات ا ا ا اي امررةى مع ة ي  درة  اال ةألن  ة وة تدررمي ا  ة ال هةررد  من ة   ا  ةةدررممة ةتصيةررة.  و دررمف   ملة ةةمة  ة من  

ر ة ال هبذ  ا ة دررررررمدة اةرررررري ش رو ية ومملي  ة  يطييم ةألن  ة وة سرررررر اسررررررا ، من أ ل هق    دكا ش والام  ة ةألندررررررطة ة مداا ة ة   ي 

و رة ش ةتصراطم، ايي  ره من مس إ ةعرة ش و  ير ارة ش ةةمة  رة ة ردةل  رة، د را ي  رل مع ة درررررررررررررمدرة مردر من ةاسرررررررررررررتدرررررررررررررا يدن ةمة  رة 

  .وهحداث ةألن  ة اةي ش مسي مش

 و  ةةيالق،،،

 لجنة املراجعة بشركة مدينة املعرفة االقتصادية ع/

 د. جاسم بن شاهين الرميحي 

 رئيس اللجنة 

http://www.madinahkec.com/


 

 

  

 :بخصوص البند الثاني

 لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي ا

 م.2020-12-31في 

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 

 

 

 م2020-12-31تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 



 323/11/45رقم التسجيل 
 4030276644رقم السجل التجاري 

 
 +966 12 221 8400 هاتف:
 +966 12 221 8575 فاكس:

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com/mena 

 وشركاهم )محاسبون قانونيون(شركة ارنست ويونغ 
 شركة تضامنية 

 الدور الثالث عشر  –برج طريق الملك 
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(

 1994ص.ب 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 الرياض  – المركز الرئيس 

 

 

 
 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الرأي

سعودية( )"الشركة األم"( وشركاتها لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ شركة مدينة المعرفة االقتصادية )شركة مساهمة 
م، وقائمة الربح أو الخسارة 2020ديسمبر  31التابعة )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

ية والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنته
 في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.

 
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 

لي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية م وأدائها الما2020ديسمبر    31في  
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 
توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة 

عتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الم
وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية 

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.مة ئومال
 

 آخر  أمر
أبدى  والذيم من قبل مراجع آخر 2019ديسمبر  31اجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في مر تمت

 م.2020مارس  8رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية في 
 

 أمور المراجعة الرئيسية
األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها 

الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي سياق تكوين رأينا 
ً مستقالً حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عا لجت بها بهذا الصدد، وال نقدم رأيا

 مراجعتنا كل أمر من هذه األمور ضمن ذلك السياق.
 
لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما  

الستجابة لتقييمنا لمخاطر في ذلك ما يتعلق بهذه األمور.  وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت ل
التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي 

 تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أساساً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.
 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
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 تقرير المراجع المستقل
 االقتصاديةإلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسية
 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيسي

 العقارات االستثمارية وقيد التطوير قيمة انخفاض
 

العقارات االستثمارية وقيد التطوير بالتكلفة ناقص  ُسجلت
 31كما في  االستهالك واالنخفاض في القيمة، إن وجدت.

م، بلغت القيم الدفترية للعقارات االستثمارية 2020ديسمبر  
مليون   86و  مليون لاير سعودي  2,566وقيد التطوير مبلغ  

مليون لاير 2,513 :م 2019) على التوالي لاير سعودي
لاير سعودي(.   يمثل كال الحسابين  مليون165و سعودي

( من مجموع  %80م: 2019) %81مجتمعين نسبة 
 موجودات المجموعة. 

 
ً من  تتم  مراجعة القيم الدفترية لهذه الموجودات سنويا

اإلدارة لتقييم ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة.  وفي 
حال وجود مؤشرات على االنخفاض في القيمة، يتم عمل 
تقييم النخفاض القيمة، مع األخذ في االعتبار القيمة العادلة 

ة لهذه الموجودات، لتحديد ما إذا كانت القيمة القابل
 تشركألالسترداد تتجاوز أو انها تعادل القيم الدفترية. 

ً خارجياً معتمداً )"الُمقيم"( لتقدير القيم  المجموعة ُمقيما
العادلة باستخدام منهجية التقييم السوقية التي تستند إلى 

 افتراضات وتقديرات جوهرية.  
 
ً وتقديرات كأسعار   ً جوهريا تتناول هذه الطريقة حكما

وإيجارات السوق ومعدالت  ومعدل االشغالالمبيعات 
الخصم والقيم النهائية، بما فيها التقلبات االقتصادية 

 على اعمال المجموعة.  19 -كوفيد وتأثيرات جائحة 
 في االنخفاض ألن نظراً  رئيسي مراجعة أمر هذا اعتبرنا

 اإلدارة  من  يتطلب  التطوير  وقيد  االستثمارية  العقارات  قيمة
 ال قد وتقديرات افتراضات واستخدام ريةجوه أحكام  عمل
 قيمة  النخفاض  المحتمل  األثر  إن  .طبيعتها  في  مؤكدة   تكون

ً  يكون قد التطوير وقيد االستثمارية العقارات  على جوهريا
 .للمجموعة الموحدة  المالية القوائم 

 
 القوائم  حول(  9-4و  8-4)  اإليضاحين  إلى  الرجوع  الرجاء
 السياسات حول التفاصيل من لمزيد الموحدة المالية

 فيما( 2-1-3و 1-1-3) واإليضاحين الهامة، المحاسبية
 الجوهرية، المحاسبية واالحكام  بالتقديرات يتعلق

 ذات باإليضاحات يتعلق فيما( 10و 9) واإليضاحين
  .الصلة

 
 

 بتنفيذ، من بين أمور أخرى، إجراءات المراجعة التالية:  قمنا
  

حديد مؤشرات االنخفاض فحص إجراءات اإلدارة في ت  •
في القيمة التي تتعلق بالعقارات االستثمارية وقيد 

 التطوير. 

 موضوعية واستقاللية وكفاءة وخبرة المقيم.  تقييم •

باشراك مختصي التقييم لدينا لفحص، على أساس  قمنا •
العينة، أساليب التقييم والمنهجية التي استخدمها مقيم 
اإلدارة، وكذلك فحص االفتراضات والتقديرات وأسعار 
المبيعات ومعدل االشغال وإيجارات السوق وإيرادات 
اإليجار المستقبلية ومعدالت الخصم والقيم النهائية، بما 

 19  -كوفيد  ت االقتصادية وتأثيرات جائحة  التقلبا  يشمل
على اعمال المجموعة للتأكد من مدى معقولية 
االفتراضات والتقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 

 العادلة للعقارات االستثمارية وقيد التطوير. 

دقة المعطيات في التدفقات النقدية المتوقعة  اختبار •
 ن الُمقيم.  المستخدمة في التقييم الذي تم إجراؤه م

تحليل الحساسية على االفتراضات الجوهرية لتقييم   تنفيذ •
تأثيرات القيم العادلة وتقدير تأثير التغيرات في 
االفتراضات الجوهرية على االستنتاج الذي توصلت 

 إليه اإلدارة. 

من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتأكد  التحقق •
أو من أنه ال توجد قرارات بخصوص التخلي عن 

استبعاد العقارات االستثمارية وقيد التطوير خالل 
 السنوات الحالية وفي المستقبل.  

 تتعلق التي واإلفصاحات العرض كفاية مدى فحص •
 الحساسية وتحليل والتقديرات األساسية باالفتراضات

  .المرفقة الموحدة المالية القوائم في



 

 

 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسية
 

 أمور المراجعة الرئيسية مراجعتناكيف عالجت  أمر المراجعة الرئيسي

  اإليراداتاالعتراف ب
 

اإليرادات بموجب متطلبات ب باالعترافتقوم المجموعة 
"اإليرادات من العقود   15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

مع العمالء" لكل عقد من عقودها مع العمالء. يتم تطبيق 
بعض األحكام والتقديرات في تقييم توقيت االعتراف 
باإليرادات وقياس اإليرادات بناًء على استكمال التزامات 

 األداء األساسية. 
 

أ( تقدر المجموعة إجمالي تكاليف التطوير والبنية التحتية 
 األراضي،المطلوبة للوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بمبيعات  

وتحدد النسبة المناسبة من اإليرادات والتكلفة ذات الصلة إلى 
حد اإليفاء أو استكمال التزامات األداء كما في نهاية فترة 

 التقرير. 
 

تقوم المجموعة ببيع   ،السكنية  لمشروعاتب( بالنسبة لبعض ا
العقارات أو الوحدات وفقا لخطط سداد تتراوح من ثالث إلى 

فإن العقد مع العمالء يتضمن   النحو،وعلى هذا    سنوات،سبع  
بداية العقد والذي يتضمن حكما إداريا   هام عندعنصر تمويل  

هاما على معدل الخصم المناسب ومخاطر االئتمان المتوقعة. 
 ساب،تحاالساب معدل الخصم المناسب الستخدامه في لح

قامت اإلدارة بإشراك متخصص لتحديد معدل الخصم 
المناسب الذي يعكس عنصر التمويل في العقود بين 

النظر في الخصائص من خالل  ،المجموعة والعمالء
يقدمها  االئتمانية للعميل الذي يتلقى التمويل وأي ضمانات

 العميل.
 

رئيسي بسبب  مراجعةتم تقييم االعتراف باإليرادات كأمر 
التقييم واألحكام المطبقة والتقديرات التي تم إجراؤها أهمية 

في تقييم توقيت االعتراف باإليرادات وقياس وتخصيص 
 اإليرادات اللتزامات األداء وتحديد معدالت الخصم. 

  
للحصول على  18-4و 3-1-3يضاح لإلالرجوع الرجاء 

تفاصيل حول األحكام المطبقة والتقديرات التي تم إجراؤها ال
في االعتراف باإليرادات المتعلقة بمعامالت بيع األراضي 

 حول24و 14اإليضاح  إلىو الهام،وتحديد عنصر التمويل 
 . ذات الصلة اتاإلفصاح

 
 

 قمنا بتنفيذ، من بين امور اخرى، إجراءات المراجعة التالية:

 

 فهم شروط واحكام العقود مع العمالء على اساس العينة.  •
مراجعة معايير تخصيص تكلفة البنية التحتية على قطع  •

 .وتحديد اإليرادات ذات الصلة الصلة،األراضي ذات 

تكاليف التطوير والبنية  عينة،العلى أساس راجعنا  •
التحتية التي سيتم تكبدها على األراضي والعقود ذات 
الصلة مع الموردين لتكاليف البنية التحتية وإعادة حساب 

 توزيع اإليرادات بين تكلفة األرض والبنية التحتية.

لإليرادات والتكلفة ذات   واكتمال االحتسابتم اختبار دقة   •
 .الصلة

 تحتوي على عنصر تمويل هام:بالنسبة للعقود التي  •

اشراك االخصائي الداخلي لدينا لتقييم مدى مالئمة معدل  •

الخصم الذي استخدمته اإلدارة مع الرجوع إلى الخصائص  

االئتمانية للعميل الذي سيحصل على التمويل واي ضمانات 

 يقدمها العميل.

فحصنا، على أساس العينة، العقود مع العمالء للفلل السكنية  •

وتأكدنا من وجود عقد موقع بين المجموعة والعميل، وأن  

تسليم الفيال حدث خالل السنة، وأنه تم احتساب قيمة عنصر  

 التمويل الجوهري وفقاً للمعايير. 

 هامالتمويل ال عنصر احتسابواكتمال تم اختبار دقة  •
 .كلفة ذات الصلةلإليرادات والت

 فصاحات في القوائم المالية الموحدة. قمنا بتقييم مدى كفاية اإل •

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 م2020التقرير السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى الواردة في 
م، بخالف القوائم المالية 2020تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

الموحدة وتقرير المراجع حولها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. يتوقع أن يكون 
 م متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.2020لسنوي للمجموعة لسنة التقرير ا

 
ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي 

 حولها.
 

المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها، وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة  
وعند القيام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 

 الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.
 
م، وإذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ 2020د قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة لسنة عن

 عن هذا األمر للمسؤولين عن الحوكمة.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقاً 
ة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة األم، وهي المسؤولة عن الرقاب

 من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.
 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية االستمرارية، وعن 

كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي 
 سوى القيام بذلك.

 
 لى عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف ع

 
 مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات المراجع 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 
رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن 

ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 
وهرية، بمفردها أو في مجموعها، دائماً عن تحريٍف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد ج

إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم 
 المالية الموحدة.

 
الحكم المهني وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس 

 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

فير أساس إلبداء رأينا.   ويعد خطر مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتو
عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو 

  تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرابعبخصوص البند 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين بناء  على 
الية للربع توصية لجنة املراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم امل

م والربع األول من العام املالي 2021الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 
 م، وتحديد أتعابه.2022

http://www.madinahkec.com/


 
 

 

 
 ه19/10/1442التاريخ: 

 م31/05/2021املوافق: 

 

 توصية من لجنة املراجعة بشركة مدينة املعرفة االقتصادية  

 للجمعية العامة لساهمي الشركة بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة  

 2022من العام املالي  (الربع األول )و  2021للعام  والسنوية(الثالث  و للربع الثاني  )
  

 

طالع على ضرررروابم لعمالصا وصررررالحيامدا املعتمد  من  إن لجنة املراجعة بشررررركة مدينة املعرفة االقتصرررراديةل وبعد اال 

لفحص ومراجعررة  قبررا الجمعيررة العررامررة للمسرررررررررررررراهمينل قررامررع برردعو  عرردد من م رراترر  املراجعررة لت رردي  عروضرررررررررررررصررا  

 لم2022من عام    (الربع األول )و  م2021للعام    (للربع الثاني والثالث والسنوية)للشركة  وتدقيق ال وائ  املالية  

 

فرنن لجنرة ولعضررررررررررررراح الفري امل مهحرة لل يرام بمصرام املراجعرة  املسرررررررررررررتلمرة وت يي  امل راتر  املت ردمرة  وبمراجعرة العرو  

قوائ  الشركة املالية    وتدقيقمراجعة  فحص و املراجعة توص ي باختيار لحد امل ات  املذكور  بال ائمة لدناه لل يام ب

 ل وامل ات  هي:م2022  من عام  (الربع األول )و  م2021لعام   والسنوية(  للربع الثاني والثالث)
 

 املكتب  م  

 Price Waterhouse Coopers       برايس وترهاوس كوبرز  -1

 KPMG                         كي بي إم جي -2

 Ernst & Young                     إيرنسع ويونغ -3
 

 

 

 لجنة املراجعةرئيس 

 د. جاسم بن شاهني الرميحي

 د. جاسم بن شاهين الرميحي
 

 

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 

 :الخامسبخصوص البند 

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور وليد بن محمد إبراهيم 
 العيس ى في عمل منافس ألعمال الشركة.

 )مرفق بيان(

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 

 

 

 يمارس فيها عضو مجلس إدارة   بيان بالشركات التي

 للشركة 
ً
 منافسا

ً
 شركة مدينة املعرفة االقتصادية نشاطا

 

الشركة التي يمارس فيها   عضو مجلس اإلدارة 

 
ً
 منافسا

ً
 نشاطا

نشاط الشركة  

 املنافسة 

 وصف لدور العضو بالشركة املنافسة 

 سعادة الدكتور 

 وليد بن محمد العيس ى 

 رئيس مجلس إدارة الشركة   فنادق ( شركة طيبة لالستثمار 1

 العضو املنتدب  فنادق ( شركة أصيلة لالستثمار 2

 

http://www.madinahkec.com/


 

 

  

 :السادسبخصوص البند 

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة 
 ي تاريخم ومدتها ثالث سنوات تنتهي ف2021-07-28والتي تبدأ من تاريخ 

 التصويت التراكمي النتخاب األعضاء. أسلوب  باستخدام م27-07-2024 
 )مرفق السير الذاتية للمرشحين(.

http://www.madinahkec.com/


 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عمحمد بن عبدالرحمن بن محمد شفي االسم الرباعي 

 هـ 1389/ 12/ 18 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 ل واملعادن هد للبتروجامعة امللك ف م1993 هندسة كهربائية  بكالوريوس 1

2     

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 الشركة السعودية للكهرباء م2021 –م 1993

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية ( 44
ً
  ثقة منها: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 

 (ريةاعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 درحمن مرارق عبدالأحمد طا االسم الرباعي 

 هـ 11/5/1381 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 يئة السعودية للمهندسين هال م 2020 ةنيهندسة مد اد منهي مستشار اعتم 1

 أمريكا  -سكو ينسار جامعة سانف 1988 وتمويلإدارة  جستير إدارة األعمال ما 2

 أمريكا  –كنيك ستر بوليتورشد معه 1984 هندسة مدنية مبكالوريوس علو  3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 ة ة نسما القابض كشر  -  اليةاالستثمارات املإدارة  م 2010  –  2008

 خبير املالية الشركة  –إدارة األصول وإدارة تطوير املنتجات   م 2008  –  2006

 تمويل الشركات مجموعة  –مصرف البحرين الشامل    م2006 – 2000

 ندس يالهستشاري ز مراد اال مرك –إلشراف الهندس ي وا  هندسية والتصميماالستشارات ال م 2000 – 1989

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية ( 44
ً
  ثقة منها: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 

 (ريةاعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 شخصية  مستقل )رئيس املجلس( التأمين  ة للتأمين التعاوني م كة سال شر  1
التنفيذية اللجنة 

 الستثمارالجنة 
 مدرجة

 درجةم لجنة املراجعة  شخصية  رج املجلس من خا غذيةتجزئة األ  شركة مجموعة أنعام القابضة 2

 م. محدودة  ال يوجد  شخصية  تنفيذي عضو مجلس  املواد الزراعية دية شركة األسمدة املتحدة السعو  3

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا آل الشيخ االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1384 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 سعود امللك جامعة  م 1984 محاسبة  يوسبكالور  1

 املتحدة اململكة  –جامعة أبردين  م 1992 محاسبة  ماجستير  2

 شارين املاليين  املستد عهم م 2007 مالية شهادة 3

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  م 2021 ضريبة الدخلالزكاة و  اولة مهنة ز شهادة م 4

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 وعة السعودية للرعاية الطبيةاألمور املالية للمجم اآلن   –  م2019

 الرقابة واملراجعة لشركة أسمنت اليمامة م 2021 –م 2015

 الية املراجعة الداخلية لشركة السوق امل  م 2008 –م 2006

 ةملالية واإلدارية لشركة املكاتب املحدوداألمور ا م 1996 –م 1994

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبمساهمة أخرى )مدرجة أ العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات ( 44
ً
  ثقة منها:و 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 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مساهمة مقفلة  راجعة لجنة امل شخصية اعتبارية  ممثل غير تنفيذي  اية طبيةرع صحة السالم 1

 م. محدودة  اللجنة التنفيذية شخصية  مستقل تجارة قابضةص ي الالتخص  2

 مقفلة مساهمة  املراجعة  شخصية  مستقل إمداد وتموين  نوبكو 3

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 القحطاني  سعد ناصر  رعد االسم الرباعي 

 هـ 1397 /7/ 27 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة امللك سعود  م  2000 هندسة كهربائية  بكالوريوس 1

2     

3     

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 في شركة االتصاالت السعودية ياألوسط والشرق لإلقليمالجوال  شبكةمدير تخطيط تنفيذ  اآلن الى   2018من عام  

 ات في شركة االتصاالت السعوديةمدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبك  2018الى عام   2010من عام  

 االتصاالت السعوديةمدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية في شركة  2010الى عام   2009من عام  

 مدير اإلجراءات والتحكم في التخطيط في شركة االتصاالت السعودية 2009الى عام   2007من عام  

 تصاالت السعوديةكبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة اال 2007الى عام   2006من عام  

 مهندس تشغيل في شركة االتصاالت السعودية 2006الى عام   2003من عام  

 مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصاالت الحرس الوطني 2003الى عام   2000من عام  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبة أخرى )مدرجة أ العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهم( 44
ً
  ثقة منها:و 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  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

1 
  /االستثمار بصفته الشخصية مستقل التأمين  وفا للتأمين 

 املكافآت والترشيحات 

 مساهمة مدرجة

2       

3       

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 بوصالح  ال علي حسين علي االسم الرباعي 

 هـ 1390 /10/ 20 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 بترول واملعادن فهد للجامعة امللك  م  1994 هندسة كهربائية  بكالوريوس 1

2     

3     

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

  )مساهمة عامة( الخضري  شركة - يتنفيذ رئيس م 2021 – 2020

 الصناعية  الخدمات امداد شركة - ي تنفيذ  رئيس م 2020 – 2013

 الصناعية ناتالدها شركة -مدير عام    م2013 – 2012

 و( سكيك) للكهرباء السعودية الشركة - املواد/  ريعاملشا/  الهندسة ادارة   م2012 – 1998

   ABB الكهربائية واألدوات املعدات شركة -مدير مشاريع  /ر تصنيعديم   م1998 – 1996

 ياهرة املوزا -مدير مشاريع  م 1996 – 1994

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ثقة منها:و 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  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

  النفيعيفيصل بن عايض بن ضيف هللا االسم الرباعي 

 هـ 1391 /7/ 1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 أمريكا  -نويس يليوسترن إجامعة  م 2010 د اقتصا ماجستير  1

 الرياض  -ة الجامعة السعودية اإللكتروني م 2019 قانون  كالوريوسب 2

 جدة -مللك عبدالعزيز جامعة ا م 2006 جليزية وآدابها اللغة اإلن بكالوريوس 3

 حدة حوكمة اململكة املتمعهد ال م 2018 – 2015 لشركات حوكمة ا دورات متقدمة 4

  للمرشح ة الخبرات العملي( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 لعام واملؤسسات غير الربحيةفي حوكمة الشركات وحوكمة القطاع ا  خبير مستشار متفرغ و  م 2021 – 2020

 رئيس إدارة حوكمة الشركات في البنك السعودي الفرنس ي  م 2020 – 2018

 حوكمة االلتزام والعالقة مع الجهات التنظيمية ارة رئيس إد

 سكرتير مجلس ورئيس الحوكمة بالنيابة في مصرف الراجحي   م2018 – 2014

 أمين مجلس اإلدارة ومسؤول الحوكمة في شركة زين لالتصاالت    م2014 – 2013

 صاالت دير أمانة مجلس اإلدارة في شركة موبايلي لالت م   م2013 – 2011

 يت االتحاد املالي مين مجلس اإلدارة في شركة بأ م 2011 – 2010

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ثقة منها:و 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  

 رية(تبااع

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عمار محمود فراج بخيت  االسم الرباعي 

 هـ 1413/ 7/ 9 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جدة -مللك عبدالعزيز ة امعجا م 2020 ية  هندسة كيميائ ماجستير  1

 أمريكا  -تنس ي للتقنية جامعة  م 2015 ة كيميائية  هندس كالوريوسب 2

 جدة -مللك عبدالعزيز جامعة ا م 2020 تخطيط استراتيجي  دورة 3

 اليونسكو م 2020 التغيرات املناخية  دورة 4

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 عوديةبع ألرامكو السرابغ التا وتشغيل في مجمع بترو  معالجةمهندس  اآلن  - 2015

 عضو مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع   اآلن  – 2007

 ينبع فنادق راديسون بلو  بمدينة املحاسبة املالية في    م2008 – 2007

  

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ثقة منها:و 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  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 حمدان  نت طالل جميلبأسماء  االسم الرباعي 

 هـ 2/1/1406 تاريخ امليالد  ة سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 مير سلطانجامعة األ  م 2011 ة األعمالإدار  ماجستير  1

 سعود جامعة امللك  م 2007 إدارة األعمال كالوريوسب 2

 أمريكا –جامعة هارفارد  م2013 فن التفاوض برنامج  3

 يكاأمر  - جامعة فرجينيا م 2019 التحول الرقمي رنامج ب 4

 نسا فر  - إنسياد  جامعة م 2020 التواصل القيادي  برنامج  5

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  رةفتال

 ، إدارة املشتريات(لومات، تقنية املعارد البشريةو تنفيذي للخدمات املساندة )إدارة املرئيس  –طيران ناس  م2021  –  م2016

 ، تخطيط وعمليات املبيعات إدارة املشاريع - ( HPهوليت باكارد ) م 2016 –م 2011

 ي لألعمال االستراتيجالتخطيط  – شركة دار الورق   م2011 –م 2007

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 44
ً
  ثقة منها:بالعضوية 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  

لشخصية، )بصفته ا

ممثل عن شخصية 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مسؤولية محدودة - ممثل الشركاء  غير تنفيذي  عايةالورق ومواد الد شركة دار الورق للتجارة  1

2       

3       

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عبدالحميد بن سليمان عبدهللا الحماد  االسم الرباعي 

 هـ1401 /2 /4 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة امللك سعود  م 2012 لإدارة أعما ماجستير  1

 الفيصل جامعة م 2006 عمارة وعلوم بناء  كالوريوسب 2

3     

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 غيير / إدارة مشاريع / استثمار دارة استراتيجية / إدارة تإدارة تنفيذية / إ اآلن  - م2018

 جيةإدارة تنفيذية/ إدارة استراتي   م2018 –م 2015

 ارة مشاريع / بناء إد /طوير عقاري ت   م2015 –م 2007

 إدارة مشاريع   م2007 –م 2006

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ا:ثقة منهو 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  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

 



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 كوشك الدكتور/ تبيل بن عبدالقادر بن حمزة االسم الرباعي 

 هـ1390/ 3/ 29 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 أمريكا –كارنيجي ميلون جامعة  م 2002 ( طيطاسب في العمارة والتخبيقات الح)تطارة العم كتوراةد 1

 أمريكا –دنفر جامعة كولورادو  م 1997 ( طيطاسب في العمارة والتخبيقات الحالعمارة )تط جستير ما 2

 جامعة أم القرى  م 1993 هندسة معمارية كالوريوسب  3

 رنساف –كلية إنسياد إلدارة األعمال  م 2021 س اإلدارة اللي ألعضاء مجالبرنامج الدو  تعليم تنفيذي  4

 أمريكا –رد  جامعة هارفا م 2019 ء وامللكية الخاصة االستثمار الجري  تعليم تنفيذي  5

 مريكا أ  -MITعهد ماساتشوستس للتقنية م م 2017 الشهادة املتقدمة للتنفيذيين في اإلدارة واالبتكار والتقنية تعليم تنفيذي  6

 مريكا أ  -MITعهد ماساتشوستس للتقنية م م 2016 قليميةاإل لتسريع ريادة األعمال MITرنامج ب  تنفيذي تعليم  7

 أمريكا –رد  جامعة هارفا م 2014 برنامج املالية للتطوير تعليم تنفيذي  8

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 السعودية لالستثمار الجريء الشركة  –ارة  يس التنفيذي وعضو مجلس اإلدالرئ  اآلن  - م2019

 أتال للمستثمرين املالئكيين مجموعة   –مؤسس ومستثمر مالئكي  اآلن  - م2018

 ( GEN Saudi)السعودية  –ريادة األعمال العاملية شبكة  –رة  رئيس مجلس اإلدا اآلن  - م2019

 ط ء بالشرق األوساالستثمار الجري جمعية   –عضو مجلس إدارة   اآلن  - م2019

 كاوست  –امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية  االبتكار بجصندوق   –عضو لجنة االستثمار  اآلن  - م2020

 للملكة العربية الس اآلن  - م2020
ً
 واالجتماعي العربي لإلنماء االقتصاديالصندوق  –( عوديةعضو مجلس إدارة الحساب الخاص )ممثال

 مسك  –األمير محمد بن سلمان الخيرية مؤسسة  –والتدريب   تنفيذية لبرامج الزمالةعضو اللجنة ال اآلن  - م2017

 آت( العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )منشالهيئة  –شاري الدولي عضو املجلس االست م 2021 –م  2017

 امللك فيصل العامليةجائزة  –عضو هيئة الجائزة  م 2020 –م  2016

 تقنيةحاضنات ومسرعات األعمال التابعة للشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني شركة  –ستشاري عضو املجلس اال  م 2021 –م  2017

 موهبة  –  عهبة واإلبدادالعزيز ورجاله للمو عبامللك مؤسسة  –ضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار ع م 2021 –م  2017

 ديلويت نيتور مو شركة   –مستشار  م 2019 –م  2018

 يط االقتصاد والتخطوزارة  –تشار مس م 2019 –م  2018

 األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمالكلية  –العميد املؤسس   م 2019 –م  2017

 ر املعارف التابعة لشركة إعمار املدينة االقتصاديةإعماكة شر  –عضو مجلس اإلدارة   م 2021 –م  2017

 رتبة املمتازة( جامعة الباحة مدير الجامعة )بأمر ملكي على امل م 2018  - م2017

 قنية وادي مكة للتشركة  –نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار   م 2018 –م  2012

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
        ثقة منها: و 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 

 رية(اعتبا

 الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان 

1 
السعو  لالستثمار  الشركة  دية 

 ء جري ال

الجريء  االست ثمار 

 لكية الخاصة وامل

مساهمة  وجدال ي  بصفة شخصية جلس تنفيذيعضو م  شركة 

 كوميةح

2       

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 أحمد بكر أحمد زيدان  االسم الرباعي 

 هـ 1405 /9 /3 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

1 
املؤسسات املالية ك و بنو جلس العام للملا م 2021 اإلسالمية املالية  ماجستير 

 اإلسالمية 

 طيبةجامعة  م 2002 علوم كيمياء  بكالوريوس 2

3     

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 ع منطقة املدينة املنورةعام منطقة ومستشار استراتيجي وزارة اإلسكان فر مدير  اآلن  - م2019

  ع املدينةفر  ير مد م 2019 –م 2015
 
 بنك ( و الرئيس ي البنك األول )السعودي الهولندي سابقا

 
 ساب حاليا

 دير فرع البنك السعودي الفرنس يم م2015 –م 2013

 لخدمات املالية( مجموعة سامبا املاليةخدمات املصرفية لألفراد )امدير ال م2013 – م2012

 الصناعية نبع ي –الهيئة امللكية بنك الرياض مدير فرع  م 2012 –م 2007

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
 
  ثقة منها:و غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

ية  طبيعة العضو 

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 الجعيد عيضه عبدالرحمن مصعبالدكتور/  االسم الرباعي 

 هـ 1406 /10/ 1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 املتحدة اململكة  –ورهام دجامعة  م 2017 شركات حوكمة ال دكتوراة  1

 املتحدةاململكة  –معة بانقور جا م 2011 حاسبة واملاليةامل ماجستير  2

 جامعة امللك عبدالعزيز م 2020 القانون  كالوريوسب 3

 عة أم القرى جام م 2008 املحاسبة واملالية بكالوريوس 4

 حاسبين جعين واملار الهيئة السعودية للم م 2011 املحاسبة  الزمالة  5

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 اسبين واملح  للمراجعين السعودية الهيئة املنهي، والتطوير  للعضوية التنفيذي املدير  اآلن   –  م2020يناير 

 القرى  أم جامعة املحاسبة، قسم رئيس م 2019ديسمبر  –م 2019يناير 

 القرى  أم جامعة مساعد، وأستاذ محاضر    م2019ديسمبر  –م 2012ايو م

 ويونغ  ارنست شركة مراجع، مساعد م2014أبريل  –م 2012ير ينا

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبمساهمة أخرى )مدرجة أ العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات ( 44
ً
  ثقة منها:و غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

      

 الرئيس النشاط  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

1 
 الحيوية األحماض شركة

 السعودية
 مساهمة مقفلة  راجعة لجنة امل ية شخص  مستقل األحماض 

2       

3       

4       

5       

  



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 خوقير   الرحمن عبد سراج حمد أ  الدكتور/ االسم الرباعي 

 هـ 1388  /8  /22 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 جامعة والية كولورادو الحكومية م2005 ميائية هندسة كي ة دكتورا 1

 جامعة والية كولورادو الحكومية م2004 إدارة اعمال  ماجستير إدارة اعمال  2

 جامعة تولسا  م1998 هندسة كيميائية ماجستير   3

 جامعة امللك عبد العزيز  م1989 هندسة كيميائية بكالوريوس   4

 جامعة والية كولورادو الحكومية م2005 التمويل واالستثمار  ولي متقدمة في التمويل الد شهادة دبلوما 5

 امريكا  -حكومة والية تكساس م2006 هندسة كيميائية مجدد و  مهندس محترف مسجل معتمد 6

 معهد إدارة املشاريع االمريكي  م2010 إدارة املشاريع  مجدد مسجل و ، محترف إدارة مشاريع معتمد 7

 كولورادو الحكوميةجامعة والية  م2003 إدارة املشاريع  تقدمة شهادة إدارة املشاريع امل 8

 جامعة والية كولورادو الحكومية م2003  شهادة إدارة العمليات والتصنيع  9

 السعودية للمهندسين الهيئة  م2010 هندسة كيميائية مسجل مهندس استشاري معتمد و  10

11 
 معتمد دولي محكم 

 

و  كيميائية  مشاريع  هندسة   رةداوإإدارة 

 تجاري  -هندس ي-عمال تحكيم دوليأ

الخليجي م2021 التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم    -مركز 

 البحرين  -دار القرار

 املعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين  م2017 الهندسة الكيميائية  عربيا األول -درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية  12

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  رةالفت

 م  2020نوفمبر  –م 2009يناير 

 

بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز األبحاث املتقدمة و الذكاء   80ثول  -كاوستعضو مؤسس لجامعة امللك عبد هللا للعلوم و التقنية  •

، خدمات، أنظمة حريق و مدارس، مساجد، عيادات متقدمة  مسؤوول مشروع  تطوير قرية ثول   /الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع املتقدمة

  بليون  1األول من نوعه باململكة  ةاألمني للجامع مسؤول مشروع الحمى /بليون  1ري و صرف صحي و تحكم 

مسؤول مشروع مركز أرامكو املتقدم لألبحاث و التطوير في جامعه امللك عبد هللا للعلوم و التقنية  /بليون  2مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول  •

 مات إدارة التحكم و اغالق املشاريع و التحكم البييي و السالمة و املعلو  /مليون  500

 بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين  40مؤسس مشروع مصفاة ياسرف إدارة تطوير االعمال الجديدة: عضو  م 2008ديسمبر  –م 2006يوليو 

 بحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا مختلف إدارات أرامكو السعودية املصافي، التكرير، إدارة تخطيط املرافق، األ  م 2006ونيو ي –م 1990أكتوبر 

 التشحيم يوت بترولوب : علوم السيارات شهادات املطابقة، ز  م 1990م أكتوبر 1990مايو 

 سنة من خارج الواليات املتحدة  110كأول شخص في تاريخ املعهد من   رئيس قطاع الوقود و البيتروكيمياييات باملعهد األمريكي للمهندسين الكيميايين اآلن  -م 2020مبر سبت

 الواليات املتحدة سنة من خارج  110يايين كأول شخص في تاريخ املعهد من عضو مجلس الزمالء البيتروكيمياييات باملعهد األمريكي للمهندسين الكيم اآلن   –م 2018أغسطس 

 مناصب متعددة باملعهد األمريكي للمهندسين الكيميايين ، ممثل املعهد في منطقة الخليج  اآلن   –م 2005يوليو 

 عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي  م 2018يوليو  –م 2016يوليو 

 جلس كلية الهندسة بجامعه امللك عبد العزيز عضو م اآلن  -م 2016يوليو 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ثقة منها:و غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

ة العضوية  طبيع

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      وجد ال ي 1

 



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 النمري  حميد محسن بن عبدهلل االسم الرباعي 

 هـ1400 /7 /1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة م 2012 فيذي إدارة األعمال التن ماجستير  1

 واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة م2003 تسويق بكالوريوس 2

 األكاديمية العربية للعلوم املصرفية  م 2004 ئتمان املصرفي للشركات اال  دبلوم 3

 هيئة السوق املالية السعودية م CME1 2010 شهادة 4

 عوديةاملالية السهيئة السوق  م CME4 2019 شهادة 5

 جامعة هارفارد م 2020 التكنولوجيا املالية شهادة 6

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 ةالسعودي العربية اململكة – الوطنية الصكوك  شركة – التنفيذي الرئيس اآلن - م2018نوفمبر 

 املتحدة العربية االمارات – الوطنية صكوكلا شركة – متفرغ غير  مستشار  م  2018 نوفمبر  – م 2014 ابريل

 اإلسكان  وزارة – التنموي  اإلسكان على العام املشرف – الوزير  معالي مستشار  م 2018 يونيو  – م 2016 مارس

 لألوقاف العامة الهيئة ورئيس االجتماعية والتنمية  العمل وزير  معالي مستشار  م 2016 ديسمبر  – م 2016 مايو 

 الخيرية الحسنة القدوة سعفة مؤسسة – العام األمين م 2017 مارس – م 2016 يناير 

 القابضة األعمال إبرام شركة – التنفيذي الرئيس م 2014 ديسمبر  – م 2010 سبتمبر 

 ةالسعودي العربية اململكة – الوطني  دبي اإلمارات بنك – املؤسسية املبيعات مدير  م 2010 يونيو  – م 2009 يوليو 

 ةالسعودي العربية اململكة – بنك دويتشه – املؤسسية واملبيعات األصول  إدارة رئيس نائب م 2009 يوليو  – م 2007 أغسطس

 الراجحي مصرف – للشركات املصرفية الخدمات مجموعة – العالقات مدير  م 2007 سبتمبر  – م 2004 – أكتوبر 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبو غالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أ ( 44
ً
  ثقة منها:ير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية  

)بصفته 

الشخصية، ممثل  

عن شخصية  

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مدرجة - بصفة شخصية  ستقل م التأمين التعاوني للتأمين  عناية شركة 1

 فلةمساهمة مق - بصفة شخصية  ستقل م صحي بالطائف  الخامس الصحي التجمع 2

 استثماري  الهدا  وادي شعاع  صندوق  3
عضو  لجنة االستثمار و  بصفة شخصية  ستقل م

 ظارمجلس الن
 صندوق استثماري 

 رية مؤسسة خي  بصفة شخصية  ستقل م خيري  العرادي  أوقاف 4

 



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 رض ي محمود  منصور  هدى االسم الرباعي 

 م 1975 /10 /31 تاريخ امليالد  بحرينية الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة هارفارد م 2015 مال القيادة وريادة األع دبلوم عالي 1

 الجامعة األمريكية في لندن  –رتشموند  م 2000 وإدارتهاهندسة األنظمة  ماجستير  2

 الجامعة األمريكية في لندن  –رتشموند  م 1997 إدارة األعمال الدولية واللغة الفرنسية بكالوريوس 3

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 البحرين غرفة في التجزئةو  التجارية االسواق لجنة في مستشار  اآلن – م2020

 لالستشارة ريتشموند خدمات لشركة يذفينالت املدير  اآلن  -م 2018

 البحرين ،التطبيقية العلوم جامعة، املاجستير لبرنامج استشاري  دارةإ مجلس عضو  م 2019 – م 2016

 الفاخرة  للشوكوالتة البلجيكية الشركة، البحرين  ليدسكادس ملحالت يذالتنفي املدير  م 2018 – م2004

 ( BIBF املاليةو  املصرفية للدراسات البحرين دهمع) املصارف قطاع في للتدريب النوعي املجلس في ادارة مجلس عضو  م 2017 – م 2014

 بريطانيا  ب ILM من القيادة في  معتمد مدربو  اقليميةو  محلية معاهد عدة في  جزئي بدوام محاضر  م 2017 – م2 011

 بريطانيا و  البحرين في املخاطر  ادارةو   االستثمارات في خبيرةو   دوليةو  محلية بنوك عدة في مدير  م 2011 – م 1997

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبمساهمة أخرى )مدرجة أ العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات ( 44
ً
  ة منها:ثق و 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 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

5       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 الهياف  عبدهللا بن  حسام بن يزيد االسم الرباعي 

 هـ  08/09/1403 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 أمريكا  - يوتا جنوب جامعة م2013 محاسبة  ماجستير  1

 أمريكا  - يوتا جنوب جامعة م 2012 لإدارة أعما ماجستير  2

 األمريكية القانونيين املحاسبيين هيئة م 2014 محاسب قانوني CPA شهادة مهنية 3

 السعوديين  املحاسبين هيئة م 2015 محاسب قانوني SOCPAشهادة مهنية  4

 تقييم م 2017 مقيم منشأة اقتصادية  مقيم  5

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 التجزئة، الصناعة، تحلية املياه، واألعمال الهندسية والزراعية(مدير مالي ملجموعة أبونيان القابضة )مختصة في مجال الطاقة،   حتى اآلن  2020 

 سنوات  4
)مختصة في مجال التقنية والحلول املكتبية والطباعة  زيروكسمدير مالي و العمليات املالية في مجموعة العليان في شركتين شركة 

 وخدمات الصيانة( وشركة العليان الغذائية )مختصة في سلسلة املطاعم العاملية مثل برجر كنج وغيرها(

 )مختصة في مجال االستشارات الهندسية املرتبطة في مجال الطاقة والغاز وإدارة املشاريع(  مدير مالي في شركة وورلي بارسونز سنتان 

 )مختصة في مجال الخدمات املالية من مراجعة واستشارات مالية وضريبية( EYمراجع خارجي في ارنست و يونج   سنتان  

 مجال االستشارات املالية لتحليل التكاليف(   في والية يوتا األمريكية )مختصة في UTCMمحلل تكاليف في شركة   سنتان 

 في والية يوتا األمريكية -مركز الحكمة-مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري   سنتان 

 تعليمي   العمل في قطاع حكومي سنوات 3

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 44
ً
  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 

1       

2       

3       

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 سلطان بن محمد عبدالقادر قرامش االسم الرباعي 

 هـ 1408/ 7/ 30 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة املك عبد العزيز  2015 املحاسبة  ماجستير أكاديمي 1

 جامعة امللك عبد العزيز  2010 املحاسبة  بكالوريوس 2

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين  2015 املحاسبة القانونية زمالة هيئة املحاسبين القانونين  3

 زمالة املراجعين الداخلين 4
الداخلي   التدقيق  الرقابة املراجعة 

 والحوكمة وإدارة املخاطر 
 معهد املراجعين الداخلين كاليفورنيا أمريكا 2015

 حتى االن   -2020  إدارة االعمال باحث مرشح دكتوراة  5
ميرالند  والية  في  الحكومية  مورجان  جامعة 

 أمريكا

6 
اإلنجليزية   اللغة  برنامج 

 االكاديمية 
 واشنطن سياتل أمريكا جامعة والية  2019 اللغة االكاديمية

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 مدير حسابات الشركة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت( شركة مساهمة سعودية االن  - 2020

 العام مكاتب محاسبة في  5محاسبون قانونيون ومستشارون أحد أكبر  BDOمساعد مدير مراجعة في شركة  2017  - 2015

 وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجالت مختلفة منها شركة الفطيم و كيل معدات فولو و شركة باتش ي  2015  - 2011

  

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو ( 44
ً
  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 

1       

2       

3       

4       

  



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 محمد أمين شاكر فيصل بن  االسم الرباعي 

 م 9/1975/ 15 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 م 2002ديسمبر  االقتصاد ماجستير 1
 -فيرجينيا والية نورفولك، -دومينيون  أولد ةمعجا

 كلية إدارة األعمال واإلدارة العامة

 سبكالوريو  2
 -إدارة األعمال

 التسويق 
 جامعة امللك سعود  م 1999 فبراير

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرةمجاالت ال  الفترة

 ية  عصر ال تاملأكوال شريك والرئيس التنفيذي لشركة ال ن  ال  -  2018أبريل 

 كابيتال عودة  شركة  - الثروات إدارة  ورئيس التنفيذي املدير 2017يو  يون - 2013 يوليو

 السعودية  العربية اململكة -باركليز  بنك ركليز اب ببنك واالستثمار  الثروات إدارة  رئيس 2013يونيو   –  2012/يناير 

 كابيتال  عودة  - تالثروا إدارة  رئيس 2012يناير   – 2011مارس 

   لالستثمارات الخليجية - الثروات إدارة  2011يناير   –  2010بر فمنو 

 البنك السعودي البريطاني     - بنك ساب 2010أكتوبر  -  2003ابريل 

 تحدة األمريكية الواليات امل والية فيرجينيا ،ششركة ميريل لين 2002ديسمبر   - 2002يونيو 

 الجديدة األعمال رويتط مدير - املحدودة  العربية ديناميكس جنرال 2000أغسطس  –  1999بريل أ

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية 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 

صفته الشخصية،  )ب 

ة  ممثل عن شخصي

 رية( اعتبا

 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

1 
 ميةالتنللسياحة و الحكير عبداملحسن  مجموعةشركة 

 ( دارةاإل عضو مجلس )
  مدرجةة اهمسم جنة التنفيذية الل الشخصية  بصفته مستقل  التنمية و  حةالسيا

2 
عضو مجلس  ة )الصناعالسياحة و شركة عسير للتجارة و 

 (دارةاإل 
  مدرجة مساهمة لجنة االستثمار  بصفته الشخصية  مستقل  التمويل و  االستثمار

3 
 الدوائية للصناعات السعودية الشركة)سبيماكو 

 ( دارةاإل عضو مجلس )  (دوائيةال – الطبية واملستلزمات
 الشخصية  بصفته غير تنفيذي  دوية األ 

   /حوكمةلجنة ال

 اللجنة التنفيذية 
 مدرجةمساهمة 

 تباريةممثل شخصية اع غير تنفيذي  ة طبيخدمات  ( دارةاإل س ئيس مجل ر )طبية ة القصيم ال شرك 4
 / اللجنة التنفيذية

 الترشيحات و  املكافآتلجنة 
 مقفلة ة مساهم

5 
 مجلس عضو) الثروات إلدارة الوطني الكويت بنك 

 (دارةاإل 
 مقفلة  مساهمة ق دقيتوال ةاملراجعة لجن بصفته الشخصية  تقل مس استثماري 

 محدودة  م. يوجد ال  تباريةممثل شخصية اع غير تنفيذي  دوية األ  ( يريناملدعضو مجلس ) ك للرعاية الصحية آراشركة  6

7 
رئيس  )  للصناعات الدوائية شركة سبيماكو املغرب

 ( املديرينمجلس 
 مقفلة  مساهمة وجد يال  تباريةممثل شخصية اع غير تنفيذي  دوية األ 

 مقفلة  مساهمة   وجديال  تباريةممثل شخصية اع غير تنفيذي  دوية األ  ( يرين املدلس نائب رئيس مج)مصر  وبيماكسة ركش 8

 محدودة  م.   يوجدال  الشخصية  بصفته تنفيذي  غذية األ  ت العصرية وال شركة املأك 9

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 يدي از فايز بن عبدهللا عايش ال االسم الرباعي 

 هـ 1402 /1 /13 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 فهد للبترول واملعادن جامعة امللك  م 2015 عمال إدارة ال  تنفيذي  ماجستير  1

 فهد للبترول واملعادن جامعة امللك  م 2006 محاسبة  سبكالوريو  2

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 يل وسابك(كة بين أكسون موب )شراينبع للبتروكيماويات شركة  –خلية مدير أعلى املراجعة الدا آلن ا –م 2018أغسطس 

 شراكة بين ميتسوبيش ي كميكال وسابك( رازي )ِالشركة  –دير أعلى املالية م م 2018يوليو  –م 2015فبراير 

 شراكة بين ميتسوبيش ي كميكال وسابك(رازي )ِ الشركة  –سم املالية رئيس ق م 2015يناير  – م2009سبتمبر 

 محاسب م 2009سبتمبر   –م 2006مارس 

 برايس وترهاوس كوبرز شركة  –مراجع متدرب  م 2005سبتمبر   –م 2005فبراير 

 كان ش  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى ( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 ستقل(م

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       

3       

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 كتور/ هاشم بن عبدهللا هاشم النمر الد االسم الرباعي 

 هـ1394 /3 /1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 املتحدة اململكة  –دورهام جامعة  م 2012 ية بنوك ومال دكتوراة  1

 ترالياأس -ث فييقر جامعة  م 2009 بنوك ومالية    ماجستير  2

 م 2005 التخطيط االستراتيجي  ماجستير  3
عن هولندا  –إلدارة األعمال ماستريخت كلية 

  جدةطريق مكتب 

 اأمريك  - يرانعلوم الطليرغ بتسبمعهد  م 2002 هندسة الطائرات دبلوم عالي 4

 سبكالوريو  5
هندسة إنتاج وتصميم النظم 

 امليكانيكية 
 جامعة امللك عبدالعزيز م 1998

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 جدةجامعة  –رئيس قسم إدارة املعلومات  م 2016 –م 2015

 جدةجامعة  –وكيل كلية األعمال  م 2019 –م 2016

 األعمال  مشرف عام مركز اإلبداع وريادة   م2021 –م 2017

 أل النمر الذريةناظر أوقاف  اآلن –م 2017

 جدةغرفة  –لجنة السياحة نائب  م 2017 –م 2015

 رئيس قسم إدارة املعلومات م 2016 –م 2015

 اآلن –م 2021
إحدى   – يعية" املتخصصة في مجال العمل الخيري االجتماعرة االجتما"املشو عضو مجلس إدارة جمعية 

 د البشرية والتنمية االجتماعية )الترشيح بالتصويت( وار ارة املبعة لوز الجمعيات التا 

 كان ش  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى ( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل(

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

      ح من قبل يلم يتم الترش 1

2       

3       

4       

  



 
 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 جوم جم   جميلنضال عبداملجيد   االسم الرباعي 

 م 1969/ 3/1 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 عبدالعزيز  كمللجامعة ا 1991 الهندسة الصناعية  بكالوريوس  1

2     

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرةمجاالت ال  الفترة

   م2006 –م 1991
شركة املنتجات الحديثة )بروكتر آند جامبل(. املدير العام للسعودية.  خبرة في مجال التسويق واإلدارة العامة للمنتجات  

 االستهالكية 

   م2008 –م 2006
ل فترة التأسيس ثم املدير التنفيذي للتسويق واملبيعات.  خبرة في ادية.  الرئيس التنفيذي خالنة االقتصديار املإعم شركة

 عقارية  األصول مجال إدارة شركة تطوير وإدارة 

 حال -م 2008
 
 يا

صول  األ تطوير وإدارة  خبرة في إدارة شركةشركة كنان الدولية للتطوير العقاري.  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي.  

 ارية العق

  

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية 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( 

ته  طبيعة العضوية )بصف

الشخصية، ممثل عن  

 رية(ة اعتباشخصي

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

1 
شركة كنان الدولية للتطوير 

 اري العق

األصول  وإدارة  تطوير 

 العقارية
 مساهمة مقفلة ال يوجد تي الشخصية بصف تنفيذي مستقل 

2 
شركة إدارة وتطوير مركز امللك 

 عبدهللا املالي 

األصول تطوير   وإدارة 

 العقارية

مستقل غير  

 تنفيذي
 مساهمة مقفلة دال يوج بصفتي الشخصية 

 مشروع حديقة امللك سلمان  3
األصول  وإدارة  تطوير 

 العقارية

مستقل غير  

 تنفيذي
 بصفتي الشخصية 

لجنة     االستثمار عضو 

في   عضو  )ليس  فقط 

 مجلس اإلدارة(

املشروع في فترة 

التخطيط تحت  

ة الهيئة امللكية  ر إدا

 نة الرياضملدي 

 مشروع املسار الرياض ي  4
األصول  وإدارة  تطوير 

 العقارية

مستقل غير  

 تنفيذي
 بصفتي الشخصية 

لجنة     االستثمار عضو 

في   عضو  )ليس  فقط 

 مجلس اإلدارة(

املشروع في فترة 

التخطيط تحت  

إدارة الهيئة امللكية  

 نة الرياضملدي 

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 العتيبي عيد بن  عوض بن عواض االسم الرباعي 

 هـ 1397/ 7/ 1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة كرانفيلد البريطانية م 2008 عشاريهندسة وإدارة م ماجستير  1

 فهد للبترول واملعادن جامعة امللك  م2003 ئيةسة كيماهند سبكالوريو  2

 GCC Board Director Institute م 2020 ضو مجلس إدارة معتمد ع مهنية هادةش 3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 ية التحتيةاالستثمار وتشغيل أصول املياه والبنطوير مياهنا وهي متخصصة في تالرئيس التنفيذي لشركة  آلنا –م 2018

 دمات املياه في اململكةلكافة خاملياه الوطنية التخصيص والشؤون التجارية شركة  –نائب الرئيس التنفيذي  م 2018 –م 2017

   م2017 –م 2016
طوير منتجات متخصصة في مجال  التحويلية ت الشركة العاملية للصناعات /اويات الدار كيمشركة  –الرئيس 

 ويات كيماالبترو 

 ستثمار( وشركاتها التابعةمدير تطوير األعمال بشركة أكوا القابضة )رؤية العاملية لال  م 2016 –م 2011

 ديمستشار فني بصندوق التنمية الصناعية السعو    م2011 –م 2004

 كان ش  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى ( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل(

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

1 
وتشغيل املدن  وير شركة تط

 الصناعية 
 محدودة  م. - بصفة شخصية  تنفيذي  اه خدمات املي

 شركة بيئة الجزيرة 2
ألصول  يانة الص التشغيل و 

 املياه
 محدودة  م. - بصفة شخصية  تنفيذي 

 محدودة  .م - بصفة شخصية  تنفيذي  ج مياه إنتا ج مياه الرياض شركة إنتا 3

 محدودة  م. - بصفة شخصية  تنفيذي غير  تجارة ومقاوالت شركة إنماء املستقبل  4

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 غازي بن محمد علي األحمدي  االسم الرباعي 

 هـ1387 /3 /1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

   ماجستير  1
دسة التطوير العقاري وهن

 البنية التحتية
 جامعة جورج ميسن م 2014

 بترول واملعادن جامعة امللك فهد لل م 2008 إدارة األعمال ماجستير  2

 ماجستير  3
  وماتاملعلهندسة تكنولوجيا 

 والنظم
 نكاليدجامعة سترا م 1996

 بترول واملعادن جامعة امللك فهد لل م 1990 هندسة األنظمة سبكالوريو  4

     

  للمرشح ة العملي الخبرات( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 هندسين السعودية للمالهيئة  –األمين العام  م 2011 –م 2010

 الحربي للمقاوالت شركة  –الرئيس التنفيذي  م 2012 –م 2011

 تك لالستشارات الهندسيةالرئيس التنفيذي لشركة أراب   م2016 –م 2014

 ورئيس لجنة االستثمار  Realty & Pillarsشريك مؤسس لشركة  اآلن –م 2018

 Realty.saلرئيس لشركة املؤسس وا اآلن –م 2020

  

 كان ش  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى ( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل(

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

1 Realty&Pillars 
التطوير واالستثمار في  

 العقارات التجارية
 م. محدودة  لجنة االستثمار ية شخص  تنفيذي 

2 Pillars  حدودة م. م ة االستثمارلجن شخصية  غير تنفيذي  تطوير عقاري 

3       

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 العوهلي محمد ز العزي عبد دالحمي عبد االسم الرباعي 

 هـ1383 /7 /1 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 بترول واملعادن ة امللك فهد للجامع م 1987 صناعية )تسويق(رة إدا علوم سبكالوريو  1

2     

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 سترا(الشركة املتحدة لإللكترونيات )إك – التنفيذي الرئيس م 2016 –م 2015

 الفوزان للمعادن شركة  –الرئيس التنفيذي  م 2015 –م 2000

 مجموعة الراجحي الصناعية )القطاع الصناعي لشركة صالح الراجحي(  –دير العام امل م 2000 – م1995

 للتأمين التعاوني  اإلسالميةالراجحي شركة  –املدير العام  م 1995 –م 1991

 مدير املبيعات للمرابحة والتقسيط ملصرف الراجحي  م 1991 –م 1990

 التعاونية للتأمين(مساعد مدير التسويق الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ) م 1990 –م 1987

  

 كان ش  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى ( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

تنفيذي، غير  )

تنفيذي،  

 مستقل(

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

1 
ة اليمامة للصناعات  شرك

 الحديدية
 درجةم رئيس لجنة املراجعة  شخصية  مستقل صناعات أساسية

 قابضة - ة شخصي تقلمس خيرية قابضة شركة أجواد ال 2

 حدودة م. م - شخصية  مستقل تجارة مواد إنشائية كيان الدولية  شركة 3

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 وليد بن خالد بن ياسين فطاني  االسم الرباعي 

 هـ 21/7/1386 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 أمريكا  –ية كاليفورنيا جامعة وال  م1993 علوم املحاسبة  بكالوريوس 1

2     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 لتنفيذي ملجموعة صافوال الرئيس ا نال  –م 2021يناير 

 ، السعودية دي الفرنس ي كابيتال الرئيس التنفيذي لشركة السعو  م2020ديسمبر  –م 2015يونيو 

 السعودية، للرئيس التنفيذي بمجموعة عبداللطيف جميلاق املال واالستثمارات نة ومستشار أسو خزيام الع ير مد م2015يونيو  –م 2013نيو يو 

 دير العام لبنط دويتشه، السعوديةامل م2013مايو  –م 2011يو ما

 ، البنك السعودي الفرنس ي، السعودية مدير الخزينة م2011أبريل  –م 2004يونيو 

 ، السعودية نك السعودي الفرنس ي مين الخزينة، البنائب أ م2004يونيو  –م 2003ليو يو 

 ، البنك السعودي الفرنس ي، السعودية ق والتداول والخزينةقسم صناعة السو  رئيس م2003يوليو  –م 1998مارس 

 السعودي الفرنس ي، السعودية  متداول مشتقات مالية، البنك م  1998مارس  –م 1994يوليو 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنب لس إدارات شركات مساهمةالعضوية الحالية في مجا( 44
ً
  ثقة منها: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 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
قانوني  الشكل ال

 للشركة 

 شركة املراعي  1
االست الس هالكية لع 

 اسية واألس
 ساهمة مدرجة م املخاطر  باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي

 ائيةخدمات الغذرفي لل هشركة  2
والخدمات  املطاعم 

 الغذائية
 ساهمة مدرجة م اللجنة التنفيذية  باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي

 باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي التجزئة ةجزئ بنده للتشركة  3
ولجنة  لجنة   االستثمار 

 املكافآت 
 همة مقفلةمسا

 همة مقفلةمسا املكافآت والترشيحات باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي األغذية شركة صافوال لألغذية 4

 همة مقفلةمسا - باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي األغذية شركة عافية العاملية 5

 همة مقفلةمسا - باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي غذيةاأل  الشركة املتحدة للسكر 6

 باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي اري التطوير العق شركة كنان الدولية للتطوير العقاري  7

ولجنة  نة  لج االستثمار 

والترشيحات  املكافآت 

 كمةوالحو 

 همة مقفلةمسا

 دودةمسؤولية مح  - باريةتخصية اعممثل ش  غير تنفيذي جمدة األغذية امل شركة مجموعة الكبير  8

 



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 ن حمد عبدالكريم النجيدييم بعبدالكر الدكتور/  االسم الرباعي 

 هـ1388 /9 /3 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 فرنسا  –ألعمال كلية إنسياد ل م 2019 الشركات حوكمة  يةمهنشهادة  1

 بترول واملعادن جامعة امللك فهد لل م 2011 إدارة أعمال ماجستير  2

 أمريكا –جامعة أوكالهوما  م2003 لغويات التطبيقيةال دكتوراة  3

 أمريكا  – والية كولورادو جامعة  م 2000 لغويات التطبيقيةال ماجستير  4

 د بن سعوداإلمام محمجامعة  م 1997 ة األنظمةدسهن سبكالوريو  5

     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرة مجاالت ال الفترة

 البشرية للموارد مهارة شركة – التنفيذي الرئيس اآلن  -م 2020ناير ي

 الغاز والتصنيع األهليةشركة  –الرئيس التنفيذي  م 2020يناير  –م 2017مارس 

 نمية املوارد البشريةتصندوق  –دير العام امل م 2017مارس  –م 2016يناير 

 رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب  م 2017مارس  –م 2016وفمبر ن

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب  م 2018يونيو   –م 2015يونيو 

 يةنمية املوارد البشر تصندوق  –دير العام النائب التنفيذي للم م 2016يناير  –م 2011أغسطس 

 يب در طوير والته إي سيستمز السعودية للتأيبي شركة  -مدير أكاديمية التدريب  م 2011م يوليو 2007نوفمبر 

 العامة للتدريب املنهي املؤسسة  –نامج تطوير اللغة اإلنجليزية  مدير بر  م 2007نوفمبر   –م 2003و ماي

  

 كان ش  ت مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى العضوية الحالية في مجالس إدارات شركا( 44
ً
      ثقة منها: كلها القانوني أو اللجان املنبأيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

صفة 

 العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل(

طبيعة العضوية  

صفته الشخصية، )ب

ة ممثل عن شخصي

 ة(رياعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 ة للشرك

 شخصية بصفة  مستقل الخدمات املالية يق شركة فالكمصناد 1
عضو مجلس إدارة 

 يق االستثمارية الصناد

كة  شر 

 مساهمة

2       

3       

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 الدكتور/ وليد بن محمد بن إبراهيم العيس ى  االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1394 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 املانحة اسم الجهة 

 أمريكا  -جامعة والية بنسلفانيا  م 2009 املحاسبة  دكتوراة  1

 أمريكا  - انجلس لوس – كاليفورنيا جامعة م2003 إدارة األعمال ماجستير  2

 أمريكا  - بركيلي فرع – كاليفورنيا جامعة م 2001 املالية الجامعي فوق  دبلوم 3

 أمريكا  - بركيلي فرع – كاليفورنيا جامعة م 2000 إدارة األعمال الجامعي فوق  دبلوم 4

 الظهران  - واملعادن للبترول فهد امللك جامعة م 1997 الكهربائية الهندسية بكالوريوس 5

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 )مساهمة مقفلة(  لالستثمار  أصيلة شركة – املنتدب العضو  اآلن  - م2019

 شركة أصيلة لالستثمار )مساهمة مقفلة( –الرئيس التنفيذي لالستثمار  م 2019 –م 2016

 فرنسا( HEC) بجامعة مشارك أستاذ م 2016 –م 2014

 فرنسا( HEC) بجامعة مساعد أستاذ م  2014 –م 2009

 أمريكا  - بارك ينفرستي   - بنسلفانيا والية بجامعة العلمية للبحوث مساعد م 2009 –م 2004

 السعودية  العربية اململكة - الجبيل بمدينة وكيماويات للبتر  السعودية الشركة - كهرباء  مهندس م 2000 –م 1997

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 44
ً
  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 مدينة املعرفة االقتصادية 1
املعرفة   مدينة  تطوير 

 االقتصادية
 مدرجة  التنفيذية شخصية  غير تنفيذي

 شخصية  تنفيذي غير  إدارة وتطوير العقارات  لالستثمار طيبة شركة 2

املكافآت  لجنة 

ولجنة   والترشيحات 

 املسؤولية االجتماعية

 مدرجة 

 سابك للمغذيات الزراعية  شركة 3
الصناعات 

 البتروكيماوية
 مدرجة  املراجعة لجنة  ممثل عن شركة سابك غير تنفيذي

 شخصية  تنفيذي املتعدد االستثمار  لالستثمار  أصيلة شركة 4
 االستثمارلجنة 

 لجنة املراجعة 

 مساهمة

 مقفلة 

 - لالستثمار  طيبة شركة ممثل تنفيذي غير  وخدمات  عقارات العقارية للتنمية العقيق شركة 5
 مساهمة

 مقفلة 

6 
 التراثية للضيافة السعودية الشركة

 ( نزل )

  والضيافة   اإليواء

 التراثية
 واملكافآت الترشيحات لالستثمار  طيبة شركة ممثل تنفيذي غير 

 مساهمة

 مقفلة 

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عبدهللا حسن سعيد قنزل  االسم الرباعي 

 هـ3/1/1375 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 جامعة واشنطن، سياتل، أمريكا م 15/12/1977 إدارة األعمال البكالوريوسدرجة  1

2     

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 شركة املكونات املتحدة الدولية –رئيس مجلس اإلدارة  حتى اآلن –م 2008

 الحوكمة شركة جدة للتنمية والتطوير العمرانيعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة  م 2016يناير  –م 2013يناير 

 عضو مجلس إدارة البنك اللبناني التجاري  م 2002وفمبر ن – 2000نوفمبر 

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 44
ً
  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 مدينة املعرفة االقتصادية  1
تطوير مدينة املعرفة  

 االقتصادية 
 مدرجة - شخصية  مستقل 

 م. محدودة  - - - التكنولوجيا  املكونات املتحدة الدوليةشركة  2

3       

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 أمين بن محمد أمين شاكر  االسم الرباعي 

 هـ 5/1/1379 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 كامعة ساوث وسترن أمريجا م 1986 عمالال إدارة  اجستيرجة املدر  1

 جامعة الرياض  م 1979 العلوم اإلدارية  كالوريوسالبدرجة  2

 ريطانيا ، ب سات الدفاعيةاالكلية امللكية للدر  م 2011 القطاع العسكري  يلية ودورات متعددة هبرامج تأ 3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 دة بالقطاع الحكومي تعدف مائوظ ( م2013 – 1385سنة ) 28

 الشركات إدارة في القطاع الخاص من خالل رئاسة وعضوية مجالس (اآلن – 2013سنوات ) 8

 ة واملقفلة واملساهمة العام يةإدارة بعض الشركات الخاصة والعائل (اآلن – 2013سنوات ) 8

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املن( 44
ً
  ثقة منها:بالعضوية 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  

 رية(شخصية اعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 ةشركة مدينة املعرفة االقتصادي 1

مشروع   تطوير 

امل عرفة مدينة 

 ديةاالقتصا

 مدرجة التنفيذية   شخصية  غير تنفيذي 

 م. محدودة  ال يوجد  شخصية  غير تنفيذي  خدمات صحية شركة ميدسينا الطبية 2

 م. محدودة  ال يوجد  شخصية اعتبارية ممثل  فيذي ر تنغي التطوير العقاري  شركة املعرفة العقارية  3

4       

5       

  



 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

                                                     الرميحي حمد شاهين بن جاسم االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1380 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 اململكة املتحدة  –جامعة دندي  1997 محاسبة دكتوراة  1

 كانساس ستي  –جامعة ميسوري  1989 محاسبة ماجستير 2

 جامعة امللك سعود  1985 محاسبة بكالوريوس 3

 2018 إدارة معتمد عضو مجلس  شهادة  4
بيت الحوكمة األردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل 

 جموعة البنك الدوليعضو م-الدولية

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مستشار مالي وإداري متفرغ و  -أستاذ جامعي متقاعد  اآلن  -م 2017تمبر سب

 باملنطقة الشرقيةفرع الجامعة العربية املفتوحة   –املدير اإلقليمي  م 2017غسطس أ حتى م2016ليو يو 

 ( إدارة وتنظيم املعارض واملؤتمرات)نفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة س التالرئي م  2016يونيو  م حتى2014أبريل 

 م 2013ديسمبر  م حتى2011أكتوبر 
 شركة رزان للمعرفة القابضة شؤون اإلدارية الو التنظيمي تطوير لارئيس 

 ( إدارة مشاريع التطوير التنظيمي وإدارة التغيير والحوكمة)

 م 2009نوفمبر  م حتى2008يناير 
 تحاد املقاوالت السعودية اشركة  - تنفيذيالرئيس ال

 ( ستحواذ وإعداد ميثاق عمل الشركة واألنظمة املالية واإلداريةندماج واال إجراءات اال  )إدارة 

 م 2007ديسمبر   م حتى2005طس أغس
 شركة فيصل القحطاني وأوالده للتجارة واملقاوالت  - لشؤون املالية واإلداريةارئيس 

 ( إنشاء إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة املشاريع ،ن اإلداريةواملوارد البشرية والشؤو   واملشترياتلتمويل أقسام ا)

 م 2005يناير   م حتى2001يناير 

 املعلومات اإلدارية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن رئيس قسم املحاسبة ونظم 

ة التدريس تطوير الخطط االستراتيجية وتقييم البرامج األكاديمية وإعداد املوازنات واإلشراف على خطوات تعيين أعضاء هيئ)

 (إلشراف على برنامج املاجستير في املحاسبةاو 

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية 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  

 رية(شخصية اعتبا

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مساهمة مدرجة رئيس لجنة املراجعة ية شخص مستقل  إدارة وتطوير العقارات  مدينة املعرفة االقتصادية  1

 مساهمة عامة   - شخصية  مستقل  تمويل صندوق مشاركة ريت  2

 مساهمة مقفلة   - شخصية  مستقل  ستثمارا صندوق مشاركة للطروحات األولية 3

 مساهمة مدرجة لجنة املراجعةعضو  شخصية  ملجلس من خارج ا سمنت أ ةيأساس مواد سمنت الشرقيةأشركة  4

 مساهمة مدرجة املراجعةلجنة عضو  شخصية  من خارج املجلس  ةياملواد األساس شركة اللجين القابضة  5

 مساهمة مدرجة لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  تجزئة السلع الكمالية الشركة املتحدة لإللكترونيات  6

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  ستثمارا وانشركة الراجحي إخ  7

 مساهمة مقفلة املراجعةلجنة عضو  شخصية  من خارج املجلس  صحي األحساء  -التجمع الصحي  8

 مساهمة مقفلة لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  تجزئة  تجارة ال شركة بندة 9

 شرقية للتنميةشركة ال 10
ج األغذية: السلع  إنتا

 اإلستهالكية األساسية
 مساهمة مدرجة املراجعةلجنة عضو  شخصية  ن خارج املجلس م

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 ن حسن محسن العرجاني دكتور أحمد بال االسم الرباعي 

 هـ 21/11/1379 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 اململكة املتحدة  –جامعة دندي  م 1993 شاريع املارة هندسة وإدال دكتوراة 1

 أمريكا -جامعة جورج واشنطن   م 1989 شاريع املهندسة وإدارة ال ماجستير  2

 جامعة امللك سعود  م 1985 عماريةاملهندسة ال بكالوريوس 3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 يز لوالديه لإلسكان التنموي لك عبدهللا بن عبدالعز األمين العام ملؤسسة امل اآلن   –  م2009

 أستاذ جامعي  م 2008 –م  1992

 فترات متعددة 
  الرياض منطقة ألمانةسابق  مستشار 

 
 الهندسة مجال في  والعام الخاص بالقطاع  والشركات املؤسسات من  لعدد  ومستشارا

  و  املشاريع وإدارة املعمارية
 
 باململكة الجامعية املدن من لعدد والتصاميم اساتالدر  أعمال على املشرفة  للجان رئيسا

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية ( 44
 
  ثقة منها: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،  

 ل(ستقم

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 (ريةاعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 مدرجة التنفيذية  ممثل شخصية اعتبارية  غير تنفيذي   التطوير العقاري  مدينة املعرفة االقتصادية 1

 م. محدودة  - اعتبارية  صيةممثل شخ غير تنفيذي   التطوير العقاري  املحدودة شركة املعرفة العقارية  2

3       

4       

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 املهندس/ عمر بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1390 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 بيروت -الجامعة األمريكية  م 2005 مالاألع إدارة ماجستير  1

 الرياض  -جامعة امللك سعود  م 1994 الهندسة الصناعية بكالوريوس 2

3     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 تطوير الشركات واالستشارات  اآلن  - م2001

  

  

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبأخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة مساهمة الحالية في مجالس إدارات شركات العضوية ( 44
ً
  ثقة منها:أخرى أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 ل(مستق

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 (ريةاعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 رفة االقتصادية مدينة املع 1
املعرفة وير  تط مدينة 

 االقتصادية
 غير تنفيذي 

شخصية عن  ممثل  

 اعتبارية 

 /التنفيذية

حات  شيالتر 

 افآت واملك

 مدرجة

 مدرجة - بصفته الشخصية مستقل  الصناعات اللوجستية للخدمات صدر ركةش 2

3 
  تغليف   لصناعات  القحطاني   شركة

 األنابيب 

ت  تغليف أنابيب الزي 

 واملياه 
 املراجعة بصفته الشخصية تنفيذي ير غ

مساهمة 

 مقفلة  

 التنفيذية ه الشخصيةبصفت غير تنفيذي طيران ركاب  جيةالخلي السعودية الطيران شركة 4
مساهمة 

 مقفلة 

5       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 حكميعلي بن صديق علي الدكتور ال االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1380 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 أمريكا  – نجيجامعة أور  م 1991 علم النفس دكتوراة  1

 أمريكا  –ن جيجامعة أور  م 1986 علم نفس صناعي وتنظيمي ستير ماج 2

 ام محمد بن سعود مجامعة ال  م 1982 علم نفس  بكالوريوس 3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

 محمد بن سعود السالمية المام جامعة  – تدريسالعضو هيئة  م 1999 – م1991

 ، وزارة التعليمساعد للتطوير التربوي وكيل املمدير عام القياس والتقويم وال م 2005 – م1999

 ة العبيكان لألبحاث والتطوير ر عام شركديم م 2009 –م 2005

 التعليم العاممدير عام مشروع امللك عبدهللا لتطوير  م 2012 –م 2009

 لتعليميةت اللخدما الرئيس التنفيذي لشركة تطوير    م2014 –م 2012

 ية لألعمال النسانية العاملامللك عبدهللاؤسسة األمين العام مل م 2021 –م 2015

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية ( 44
ً
  ثقة منها:الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 الرئيس النشاط  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 ل(مستق

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 (ريةاعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 مدينة املعرفة االقتصادية 1
مدينة   تطوير 

 املعرفة االقتصادية
 ممثل شخصية اعتبارية  غير تنفيذي  

الترشيحات  

 واملكافآت 

 مدرجة

 مدرجة - الشخصية بصفته لمستق تروكيماويات الب اويات كيمللبترو  املتقدمة الشركة 2

 م. محدودة  - بصفته الشخصية مستقل االستثمار  لالستثمار نعمشركة  3

 م. محدودة  - بصفته الشخصية مستقل التعليم  األهلية املعرفة رحاب مدارس 4

5 
للتطوير  العاملية  الغراء  شركة 

 العقاري 
 ي التطوير العقار 

 مستقل
 - صية اعتبارية ممثل شخ

 م. محدودة 

6 
 للتعليم  املتكاملة  التنمية  شركة

 والتدريب 
 التعليم والتدريب 

 مستقل
 - بصفته الشخصية

 م. محدودة 

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

                                                     حمد عوض بن الدنصالح بن م  االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1375 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 حة اسم الجهة املان  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 املتحدةاململكة  –دولية ث النماو كلية بور  1976 إدارة األعمال بكالوريوس 1

2     

3     

4     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة الفترة

اتيجية و  اآلن  –م 1978  املشاريع العقارية واملقاوالت دارة إخبرات متنوعة في مجال اإلدارة اإلستر

 شركة إدارة وإنماء املشاريع  –التنفيذي  دير امل اآلن – م1998

 مجموعة بن الدن السعودية  –نائب الرئيس األعلى  م  1998 –م 1978

  

  

  

  

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:نبجان املكلها القانوني أو الل 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  

 رية(شخصية اعتبا

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مدينة املعرفة االقتصادية  1
املعرفة تطوير   مدينة 

 االقتصادية
 التنفيذية ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي 

 مدرجة

 مدرجة املراجعة ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي التطوير العقاري  والتعمير   شركة مكة لإلنشاء 2

 م. محدودة  - شخصية  غير تنفيذي املقاوالت السعودية هيجرفيلد هوتا شركة 3

 م. محدودة  - شخصية  غير تنفيذي األغذية    شركة السهم لصناعة املشروبات 4

5 
املعرفة   مطوري مدينةشركة 

  االقتصادية
 - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي التطوير العقاري 

 م. محدودة 

 مساهمة مقفلة - شخصية  غير تنفيذي التطوير العقاري  كنان للتطوير العقاري  كةشر  6

 مساهمة مقفلة - شخصية  غير تنفيذي التطوير العقاري  املوانئ شركة تطوير  7

8       

9       

10       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 زياد بن محمد مكي بن صالح التونس ي  االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1388 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 اململكة املتحدة  –جامعة ردنغ   م 1996 لية وخدمات االستثماراألوراق املا املاجستير  1

 جامعة امللك سعود  م 1991 إدارة األعمال  البكالوريوس 2

 سويسرا  -معهد إنسياد  م 2005 للشركاتاإلستراتيجية املالية  دورة كبار املديرين التنفيذيين  3

4 
ال  ورأس امل االستثمارات الخاصة دورة كبار املديرين التنفيذيين 

 الجريء

 الواليات املتحدة  –جامعة هارفارد   م 2003

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مجموعة الفيصلية  –املدير التنفيذي   اآلن  -م  2018

 مجموعة الفيصلية  –نائب الرئيس ومدير العمليات   م 2018 –م  2007

 لفيصليةمجموعة ا –املدير التنفيذي للمالية  م 2008 –م  2002

 مجموعة الفيصلية  –مدير الخزينة  م  2002 –م  1998

 مجموعة سامبا املالية –املصرفية الخاصة  –مستشار االستثمار  م 1998 –م  1991

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل( 44
ً
      نبثقة 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(

 الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان 

 شركة مدينة املعرفة االقتصادية  1
فة  تطوير مدينة املعر 

 االقتصادية
 بصفته الشخصية  مستقل 

نة الترشيحات لج

 واملكافآت 

 مدرجة

 بصفته الشخصية  مستقل  قطاع البنوك البنك األهلي السعودي  2
اللجنة التنفيذية ولجنة  

 املكافآت والترشيحات 

 مدرجة

 محدودة  سؤوليةمذات  لجنة املكافآت بصفته الشخصية مستقل  االستثمار العقاري  شركة أوج القابضة  3

 محدودة  سؤوليةمذات  - بصفته الشخصية قل  مست االستثمار شركة ساكفيل  4

 بصفته الشخصية مستقل  االستثمار شركة الفانا القابضة  5

لجنة الترشيحات 

واملكافآت ولجنة 

 االستثمار

 ذات مسؤولية محدودة 

 محدودة  سؤوليةمذات  - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي منصة استثمارية  شركة نواة كابيتال  6

 شركة أكستنيا 7
إنتاج األدوية 

 والعقاقير 
 - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي تقنية املعلومات  شركة أكستنشر  8

 مساهمة مقفلة - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي األجهزة الطبية شركة فيليبس   9

 شركة الصافي دانون  10
عصائر  إنتاج ال

 واأللبان
 - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي

 مساهمة مقفلة

 محدودة  سؤوليةمذات  - بصفته الشخصية مستقل  تقنية املعلومات  منصة رقمية لتقنية املعلومات  11

 ذات مسؤولية محدودة  - بصفته الشخصية مستقل  االستثمار سعودي انجيل انفستورز 12

 مساهمة مقفلة - ممثل شخصية اعتبارية غير تنفيذي ية  الخدمات الطب طبية القابضة 13

 

 



 

 

 

 

 

 :السادسلبند بخصوص ا
تصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والتي ال

 م ومدتها ثالث سنوات تنتهي2021-07-28تبدأ من تاريخ 
  .م باستخدام أسلوب التصويت التراكمي النتخاب األعضاء2024-07-27في تاريخ  

 )السير الذاتية للمرشحين(.

 :السابعبخصوص البند 

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 
م، 2024-7-27م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2021-7-28للدورة الجديدة ابتداء  من تاريخ 

 بأن املرشحين هم: 
 
تور/ جاسم بن شاهين الرميحي )عضو مستقل بمجلس الدك -1علما

 األستاذ/ أحمد بن عبدالجواد رضا )مرشح من خارج مجلس اإلدارة(-2اإلدارة( 
األستاذ مدحت فريد بن عباس -4 (األستاذ علي بركات )مرشح من خارج مجلس اإلدارة-3 

  .توفيق )مرشح من خارج مجلس اإلدارة(
 السير الذاتية للمرشحين(.مرفق )

http://www.madinahkec.com/


 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

                                                     الرميحي حمد شاهين بن جاسم االسم الرباعي 

 هـ 1/7/1380 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 اململكة املتحدة  –جامعة دندي  1997 محاسبة دكتوراة  1

 كانساس ستي  –جامعة ميسوري  1989 محاسبة ماجستير 2

 جامعة امللك سعود  1985 محاسبة بكالوريوس 3

 2018 إدارة معتمد عضو مجلس  شهادة  4
بيت الحوكمة األردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل 

 جموعة البنك الدوليعضو م-الدولية

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مستشار مالي وإداري متفرغ و  -أستاذ جامعي متقاعد  اآلن  -م 2017تمبر سب

 باملنطقة الشرقيةفرع الجامعة العربية املفتوحة   –املدير اإلقليمي  م 2017غسطس أ حتى م2016ليو يو 

 ( إدارة وتنظيم املعارض واملؤتمرات)نفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة س التالرئي م  2016يونيو  م حتى2014أبريل 

 م 2013ديسمبر  م حتى2011أكتوبر 
 شركة رزان للمعرفة القابضة شؤون اإلدارية الو التنظيمي تطوير لارئيس 

 ( إدارة مشاريع التطوير التنظيمي وإدارة التغيير والحوكمة)

 م 2009نوفمبر  م حتى2008يناير 
 تحاد املقاوالت السعودية اشركة  - تنفيذيالرئيس ال

 ( ستحواذ وإعداد ميثاق عمل الشركة واألنظمة املالية واإلداريةندماج واال إجراءات اال  )إدارة 

 م 2007ديسمبر   م حتى2005طس أغس
 شركة فيصل القحطاني وأوالده للتجارة واملقاوالت  - لشؤون املالية واإلداريةارئيس 

 ( إنشاء إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة املشاريع ،ن اإلداريةواملوارد البشرية والشؤو   واملشترياتلتمويل أقسام ا)

 م 2005يناير   م حتى2001يناير 

 املعلومات اإلدارية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن رئيس قسم املحاسبة ونظم 

ة التدريس تطوير الخطط االستراتيجية وتقييم البرامج األكاديمية وإعداد املوازنات واإلشراف على خطوات تعيين أعضاء هيئ)

 (إلشراف على برنامج املاجستير في املحاسبةاو 

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية 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  

 رية(شخصية اعتبا

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مساهمة مدرجة رئيس لجنة املراجعة ية شخص مستقل  إدارة وتطوير العقارات  مدينة املعرفة االقتصادية  1

 مساهمة عامة   - شخصية  مستقل  تمويل صندوق مشاركة ريت  2

 مساهمة مقفلة   - شخصية  مستقل  ستثمارا صندوق مشاركة للطروحات األولية 3

 مساهمة مدرجة لجنة املراجعةعضو  شخصية  ملجلس من خارج ا سمنت أ ةيأساس مواد سمنت الشرقيةأشركة  4

 مساهمة مدرجة املراجعةلجنة عضو  شخصية  من خارج املجلس  ةياملواد األساس شركة اللجين القابضة  5

 مساهمة مدرجة لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  تجزئة السلع الكمالية الشركة املتحدة لإللكترونيات  6

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  ستثمارا وانشركة الراجحي إخ  7

 مساهمة مقفلة املراجعةلجنة عضو  شخصية  من خارج املجلس  صحي األحساء  -التجمع الصحي  8

 مساهمة مقفلة لجنة املراجعةعضو  شخصية  من خارج املجلس  تجزئة  تجارة ال شركة بندة 9

 شرقية للتنميةشركة ال 10
ج األغذية: السلع  إنتا

 اإلستهالكية األساسية
 مساهمة مدرجة املراجعةلجنة عضو  شخصية  ن خارج املجلس م

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 أحمد عبدالجواد فؤاد رضا  االسم الرباعي 

 هـ 1395/ 1/ 23 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 يسون اجورج معة جام 2001 هندسة النظم  ماجستير  1

 جامعة جورج مايسون  1999 هندسة النظم  بكالوريوس 2

 جامعة أكسفورد  2010 إدارة اعمال القيادة املتقدمة  3

4     

5     

6     

7     

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرةمجاالت ال  الفترة

 شركة ارنست ويونغ-مستشار اداري  2001-2003

 الفريق االول لالستشارات املاليةشركة  -نفيذيمؤسس ومدير ت  2003-2008

 شركة املستثمر للخدمات املالية-مؤسس ومدير تنفيذي 2008-2009

 مكين كابيتال -مدير إدارة استثمارات امللكية الخاصة 2009-2010

 منهاتن كابيتال -مؤسس وعضو مجلس اإلدارة  اآلن -2010

  

  

 كان شالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مد( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس  اسم الشركة م 

صفة  

 العضوية 

)تنفيذي، 

غير تنفيذي،  

 مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 ة(ري ة اعتباشخصي

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مسؤولية محدودة - ممثل شخصية اعتبارية - التطوير العقاري  ية للتطوير العقاري شركة الغراء العامل 1

2       

3       

4       

  



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 بركات  علي االسم الرباعي 

 م 1969/  5/  12 تاريخ امليالد سويسري  الجنسية 

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م 

 جامعة حلوان  1991 محاسبة  بكالوريوس تجارة شعبة املحاسبة   1

 مجلس محاسبة والية نيومكسيكو  2000 محاسبة ومراجعة  محاسب قانوني معتمد من الواليات املتحدة   2

3 
للمحاسبين  األمريكي  املعهد  في  عضو 

 ( AICPAالقانونيين )
 ( AICPAاملعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) 2001 محاسبة ومراجعة 

 جامعة لندن لألعمال 2006 القيادة العاملية قادة برنامج مهارات عالية األداء لل 4

5 
عاملي   قانوني  إداري  رابطة   -محاسب 

 املحاسبين املهنيين الدوليين  
 ( AICPAاملعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) 2012 محاسبة ومراجعة 

 واإلدارة املاليةاألكاديمية الدولية لألعمال  2015 مراجعة  مراجع معتمد للتدقيق على أساس املخاطر 6

7 
املالية  التقارير  معايير  في  معتمد  متخصص 

 (IFRSالدولية )
 األكاديمية الدولية لألعمال واإلدارة املالية 2018 محاسبة 

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 خبرةمجاالت ال  الفترة

 رئيس املراجعة الداخلية ملجموعة صافوال حتى اآلن(    2012سنوات )مايو  8

 مدير أول مراجعة  –جهاز أبوظبي للمحاسبة  (2012إبريل  30-2003ريل إب  1سنوات )  9

 دبي مديرمراجعة  (KPMG)مكتب كي بي أم جي  (2003مارس  31-2002فبراير  1سنة )   

 ية مدير مراجعةسلطنة عمان وجمهورية مصر العرب   (Ernst & Young)مكتب إرنست ويونج  (2002يناير  31-1995فبراير  1سنوات )  7

 جمهورية مصر العربية محاسب    –شركة عاصمكو للتصدير  ( 1994ديسمبر   31 - 1992يناير  1سنتان )  2

  

  

 كان ش( 44
ً
      ثقة منها:كلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 اسم الشركة م 
النشاط 

 الرئيس 

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير  

تنفيذي، 

 مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 رية(ة اعتباشخصي

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مساهمة مدرجة  لجنة املراجعة  من خارج املجلس   األغذية شركة هرفي للخدمات الغذائية 1

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعة  من خارج املجلس   األغذية ةشركة صافوال لألغذي  2

 فلةمق مساهمة  لجنة املراجعة  من خارج املجلس   التجزئة شركة بنده للتجزئة 3

4       

  



 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

  للمرشح البيانات الشخصية ( 1

 عباس توفيق بن حت فريدمد االسم الرباعي 

 هـ 1383 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية

 للمرشح املؤهالت العلمية ( 2

 التخصص املؤهل م
تاريخ الحصول على  

 املؤهل
 اسم الجهة املانحة 

 أمريكا  -بلمونت جامعة  م 1989 العلوم  بكالوريوس 1

 نيهيل فبرنامج تأ 2
آسيا واملحيط  برنامج سيتي بنك 

 ئالهاد
 سيتي بنك م 1991

  م 2004 ( ACAMSة غسيل األموال )مكافح شهادة 3

  للمرشح الخبرات العملية ( 3

 مجاالت الخبرة  الفترة

   م2014 –م 1990
مدير ،  االلتزامحويل األموال، مدير تسنة في عدة وظائف منها رئيس قسم  24العمل مع مجموعة سامبا املالية ملدة 

 خلية اراجعة الدامل

 تتولى مسؤولية إدارة املخاطر والتدقيق الداخليالستعانة بمصادر خارجية لل األعمال لحلو إرساء س شركة سيتأ اآلن –م 2014

  

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبالعضوية ( 44
ً
  ثقة منها:الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 الرئيس النشاط  اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي،  

 ل(مستق

طبيعة العضوية  

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 (ريةاعتبا

 اللجانعضوية 

الشكل 

القانوني  

 للشركة 

 مدرجة لجنة املراجعة  شخصية  جلس من خارج امل اتصاالت  كة االتصاالت السعوديةشر  1

 مدرجة راجعة لجنة امل شخصية  من خارج املجلس  تجزئة ويق  سشركة جرير للت 2

 خدمات شركة الطاقة الثالثية  3
 مستقل

 عضو مجلس شخصية 
مساهمة 

 ة مقفل

 استثمار  مارشركة رنا لالستث 4
 مستقل

 عضو مجلس شخصية 
مساهمة 

 ة مقفل

 عقار شركة أوج القابضة 5
 من خارج املجلس 

 شخصية 
لجنة  رئيس 

 املراجعة 

 حدودة مم. 

  




