
 

Classification: Internal Sensitive 

ة1رقم )نموذج      الذاتية ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

 االسم الرباعي  فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف

 الجـنسـية سعودي تاريــــخ الميالد  هـ29/3/1396

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  (ب

 م المؤهل التخصص تاريــــخ الحصول عل المؤهل اسم الجهة المانحة

ول والمعادن  1 بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية 1998 جامعة الملك فهد للبير

ات العملية للعضو المرشح  (ج  الخبر

ة ة مجاالت الخير  الفير
 حتر االن –  2021 صندوق االستثمارات العامة –االستثماري العالمي رئيس اإلدارة العامة للتمويل 

ي إلدارة الدين –الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة ومستشار لمعالي وزير المالية 
 2021-2020  المركز الوطت 

 2020-2017 وزارة المالية –رئيس مكتب إدارة الدين ومستشار لمعالي وزير المالية 

ي "ساب –المنتدب نائب العضو 
يطان   2017  "البنك السعودي الير

ي "ساب –مدير عام الخدمات المرصفية العالمية واألسواق  
يطان   2016-2015 "البنك السعودي الير

كات وأسواق المال  ي سي العربية السعودية –مدير عام ورئيس تمويل الشر كة إتش إس نر  2014-2013 شر

ي سي العربية السعودية –المدين مدير عام ورئيس إدارة رأس المال  كة إتش إس نر  2012-2008 شر

ي "ساب –رئيس استشارات المخاطر، قسم الخزينة 
يطان   2008-2006 "البنك السعودي الير

ي "ساب –رئيس إدارة االستثمار والتجارة، قسم الخزينة 
يطان   2006-2004 "البنك السعودي الير

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

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

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 
 القانون

 الشكل
ي 
القانون 
كة  للشر

 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة 
 العضوية

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل(

كة النشاط الرئيس  م اسم الشر

كة مساهمة  شر
 بحرينية

اللجنة التنفيذية، 
 ولجنة المخاطر

 اعتبارية شخصية عن ممثل

 –غير تنفيذي 
خاضع لرقابة 

 البحرين مرصف
 المركزي

 1 بنك الخليج الدولي  الخدمات المالية والبنكية

كة  المرافق العامة تنفيذي غير  اعتبارية شخصية عن ممثل اللجنة التنفيذية مساهمة مدرجة  2 أكوا باورشر

 مساهمة مغلقة
اللجنة التنفيذية، 
شيحات  ولجنة الير

 والمكافآت
 الخدمات المالية تنفيذي غير  اعتبارية شخصية عن ممثل

كة  التمويل إلعادة السعودية الشر
 العقاري

3 

كة تأجير  تأجير الطائرات تنفيذي غير  اعتبارية شخصية عن ممثل اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة  4 الطائراتشر

 لجنة المراجعة مساهمة مغلقة
ممثل عن المملكة العربية 

 السعودية
 تمويل التجارة تنفيذي غير 

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 
 التجارة

5 

 6 اإلقتصادية المدينة إعمار  تطوير العقارات تنفيذي غير  اعتبارية شخصية عن ممثل ال توجد مساهمة مدرجة

  



 

Classification: Internal Sensitive 

 مساهمة مغلقة
ي  غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية توجدال 

 
ي ف

تشيــــع العمل المناخ 
 المنطقة

 7 يميةلاإلق الطوعي الكربون سوق شركة

 



 
 
 

 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1

 فهد بن عبد هللا بن علي آل سميح االسم الرباعي 
هـ 01/07/1384 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة اسم  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م

 جامعة الملك سعود  1989 كيمياء  بكالوريوس  1
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

وحتى تاريخه 2019أبريل  شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية  -الرئيس التنفيذي     

م 2018مايو  – 2016يناير  شركة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    

مارس  – 1995يناير

2014 
 العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها 

 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة 

  

  

  

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

صفة   النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
العضوية)تنفيذي،  

 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية  
)بصفتة الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

الشكل القانوني   عضوية اللجان 
 للشركة 

شركة المشروعات   1

شمس  - السياحية  
 بصفته الشخصية  مستقل  الخدمات اإلستهالكية 

الترشيحات  رئيس لجنة 

 والمكافآت 
 مساهمة مدرجة 

2       

3       

       

 



 

  

  

Public | عام        

 
 

 

    

 عيالربا االسم إسماعيل البوعينينفرحان وليد  

 الجنسية سعودي تاريخ امليالد م06/03/1954
 

     
 

 اسم الجهة املانحة
تاريخ الحصول 

 على املؤهل
 

 صصالتخ
 

 املؤهل
 

 

م1979  تكساس, الواليات املتحدة االمريكيةشرق  جامعة   شهادة بكالوريوس محاسبة 
 

 

 الواليات املتحدة االمريكية ,جامعة سان دييغو ستيت 
 

م1985  شهادة ماجستير إدارة 
 

 

م1998 كلية دارتموث, الواليات املتحدة االمريكية   تنفيذيال التعليم برنامج  إدارة تنفيذية 

2 (IIAاملراجعين الداخليين األمريكي )معهد  م2013   التقييم الذاتي للمخاطر ةشهاد تقييم املخاطر 
 

م2021  (OCEG)  مجموعة االلتزام والنزاهة االمريكية الحوكمة  

 وااللتزام
 شهادة أخصائي الحوكمة و إدارة املخاطر وااللتزام 

5 

 

    
 

  
 

 

تأسيس وتفعيل إدارة املراجعة الداخلية  - الخاصةهيئة املدن واملناطق االقتصادية  الداخلية،رئيس املراجعة 

االقتصادية هيئة املدن واملناطق تقوم وميثاق املراجعة الداخلية. االدارة،  سياسات وإجراءاتواعداد دليل 

ك  وتقديم الخدمات على املدن واملناطق االقتصادية الخاصة وسن التشريعات املطلوبة لذل فباإلشراالخاصة 

وجذب االستثمارات األجنبية , واملستثمرين وسكان املدن االقتصادية واملشغلين الحكومية املتكاملة للمطورين 

 ع مقرها في مدينة امللك عبدهللا االقتصادية في محافظة رابغ.ويق 2030اهداف رؤية اململكة  املباشرة لتحقيق

 حتى تاريخه –م 2018/12/16

إدارة  تأسيس وتفعيلإعادة  – )سبكيم( العاملية للبتروكيماوياتاء شركة الصحر  الداخليين،كبير املراجعين 

ولديها والعالم اململكة البتروكيماويات في وتسويق في صناعة  الرائدةمن الشركات سبكيم التدقيق الداخلي. 

  واسيا. أوروبا، اململكة، في ومكاتب تسويق  العديد من الشركات العاملية  مع شراكات

 م -2018/06/08 م2014/04/01

 السعودية:أرامكو 

 والغاز، الحفر،الزيت التنقيب عن  إدارة اقسام تدقيق –، إدارة تدقيق العمليات املشاركالعام  دققامل 

 واملحلية، ةالدولي املشتركةالتوزيع وخطوط االنابيب، اعمال التسويق واملشاريع تكرير الزيت،  اإلنتاج،

أوروبا،  فيالشركة التدقيق التابع للشركة  اقسام  الى باإلضافة  داخل وخارج اململكة،املشاريع اعمال تدقيق 

 م( 2014/03/31-م  2008/01/01) الشرق األقص ىو الواليات املتحدة األمريكية، 

 البترولية املحلية واملنتجات والغاز الزيت  تمبيعامحاسبة اقسام إدارة  – مدير إدارة محاسبة العمليات

 والحسابات الدائنة املوظفين،وعوائد رواتب  الثابتة،األصول  واملنتجات،شحن الزيت الخام  والعاملية،

 م(2007/12/31 –م 2006/06/01واملدينة )

 م 31/03/2014 – 01/01/2006

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Public | عام        

  داخل وخارج تقديم االستشارات املحاسبية للشركة والشركات التابعة لها  – مدير إدارة خطط املحاسبة

 ومراقبةاالعمال، تحسين  ،األنظمة املاليةتصميم ودعم  والدولية،املحلية  املشتركةواملشاريع اململكة 

 م(2006/05/31 -م (2006/01/01الحسابات 

 :السعودية( )أرامكو خبرات إضافية 

  م 2014 -م1998املدقق العام لشركة أرامكو السعودية املكلف اثناء غياب املدقق العام خالل األعوام 

 

  تدقيق تكنولوجيا املعلومات، اإلدارة اقسام إدارة  –، إدارة التدقيق الوظيفي املشاركاملدقق العام

، العقود واملقاوالت، املشتريات، الخدمات اللوجستية، املوارد البشرية، اإلدارة املالية، التخطيط

 العامة. الصناعي، والعالقاتالقانونية، االمن 

  التحصيل  إدارة األصول واالستثمار، إدارة املخاطر، تمويل الشركات،اقسام إدارة  – الخزينة إدارةمدير

 والتقييم املالي للعمالء، العمليات البنكية والعالقة مع البنوك.

 املحلية  والغاز واملنتجات البتروليةالزيت بيعات محاسبة ماقسام إدارة  – مدير إدارة املحاسبة املالية

 .ومراجعة واعتماد الصرفاألستاذ، دفتر  ،الخام واملنتجات شحن الزيتمحاسبة أعمال  والعاملية،

 من الناحية عالية القيمة واملقاوالت  مراجعة العقود -مدير إدارة مراجعة املقاوالت ومطابقة التكاليف

قبل عرضها على لجنة ويشمل ذلك مراجعة العروض املالية والفنية للمناقصات، وفتح املظاريف املالية 

 بنود املقاوالت ومراقبة التكاليف. بتنفيذوالتأكد من االلتزام املناقصات، 

 خارج مناطق مقرات إدارة تقديم الخدمات املالية للموظفين والعمالء -مدير إدارة املالية في املناطق 

 الشركة الرئيسية.

 

 

 

 
 

 م 31/12/2005 – 01/01/1995

 :راجعةاملعضوية املجالس ولجان 

  الخليج، الخفجي، اململكةشركة أرامكو ألعمال  -املراجعةلجنة  رئيس اإلدارة وعضو/عضو مجلس 

 .م(2004/09-م (2000/07  العربية السعودية 

  اليونان  البترولية،شركة أفين لتسويق املنتجات  -املراجعة عضو لجنةو عضو مجلس اإلدارة  

 .م(2004/09-م (2000/07

  (2000/07  اوبل )هيالس( للتكرير، اليونان  ر شركة موتو  -املراجعةلجنة عضو عضو مجلس اإلدارة و 

 .م(2004/09-م

  ينبع،أرامكو السعودية موبيل )سامرف(  مصفاة شركة -لجنة املراجعةعضو و عضو مجلس اإلدارة 

 .م(2003/09-م (2000/07اململكة العربية السعودية   

  العربية  ة)ساسرف( الجبيل , اململك مصفاة أرامكو السعودية شل شركة -عضو مجلس اإلدارة

 م(2000/07-م (1997/08  ةالسعودي

01/08/1997 – 30/09/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

      
   

 
 
 

 
  ال توجد 

 







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

للعضو املرشح . البيانات الشخصية1  

عماد مهدي محمد عواني   االسم الرباعي 

ه01/05/1404  سعودي  تاريخ امليالد   الجنسية 

. املؤهالت العلمية للعضو املرشح2  

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

 1 بكالوريوس محاسبة محاسبة 2005 جامعة امللك فيصل

 2 (IFCEأساسيات التأمين )اجتيار اختبار  التأمين 2012 املعهد املصرفي

األكاديمية الدولية لألعمال واإلدارة 

 (IABFMاملالية )
 3 (CRBA)ر معتمد على أساس املخاط راجعم املراجعة والتدقيق 2018

جمعية ضبط وتدقيق نظم املعلومات 

(ISACA) 
 4 (CISAمعتمد )مراجع نظم معلومات  مراجعة وتدقيق نظم املعلومات 2021

محلية  معاهد وأكاديمياتو  جهات عدة

 وخارجية
2022ولغاية  2017من   

املراجعة الداخلية، اإلدارة والقيادة، 

مكافحة اإلحتيال، مكافحة غسل 

األمن الرقابة الداخلية، األموال، 

 السيبراني

العديد من الدورات التدريبية وورش العمل 

 اضراتواملح
5 

للعضو املرشح . الخبرات العملية3  

 الفترة مجاالت الخبرة

 اآلن - 2022ابريل  الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة الصقر للتأمين التعاوني

في شركة الصقر للتأمين التعاوني رئيس إدارة املراجعة الداخلية  2022مارس – 2018 

 2018 - 2012 مدير املراجعة الداخلية في شركة بروج للتأمين التعاوني

شركة ارنست ويونغ –مراجع خارجي أول   2005 - 2012 

  

نبثقة منها. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أًيا كان شكلها القانوني أو اللجان امل4  

الشكل القانوني 

  للشركة

 طبيعة العضوية عضوية اللجان

الشخصية، ممثل )بصقته 

 عن شخصية أعتبارية(

 صفة العضوية

غير ،تنفيذي)  

(مستقل ،تنفيذي  

النشاط 

 الرئيس

 اسم الشركة 

 م

 1 ال يوجــــــــــد     

      2 



 
 

 (  1نموذج ) 
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية  نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 علي حسين علي ال بوصالح االسم الرباعي

 هـ 20/10/1390 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 صفة شخصية طبيعة العضوية  عضو مستقل صفة العضوية

 

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه التخصص المؤهل 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994 هندسة كهربائية بكالوريوس -جامعي  1

2     

 

  الخبرات العملية للعضو المرشحالخبرات العملية للعضو المرشح. . 33

 مجاالت الخبرة الفترة

 الهيئة الملكية -  كبير المستشارين  للتخطيط واالستراتيجية 2022 - 2021

 شركة الخضري – انشاءات –رئيس تنفيذي  2020-2021

 شركة امداد الخدمات الصناعية – انشاءات وتصنيع –رئيس تنفيذي    2013- 2020

2012-2013 
 شركة سيبكو – تصنيع –مدير عام 

1998-2012 
 الشركة السعودية للكهرباء – خدمات –ادارة الهندسة / المشاريع / المواد / التخطيط 

 شركة أي بي بي – مدير مشاريع/مدير تصنيع انشاءات وتصنيع 1996-1998

1994-1996 
 وزارة المياة – خدمات –مدير مشاريع 

 

. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان . العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان 44

  المنبثقة منهاالمنبثقة منها

 م
 النشاط الرئيس اسم الشركة

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

عة العضوية طبي

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

      داليوج 1

2       

3       

4        

5       

6    
 

 
 

 

 

 





 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدهللا يحيى علي فتيحي االسم الرباعي

 1976-5-15 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

ماجستير ادارة  1
 االعمال

 كلية االمير سلطان 2015-02 ادارة االعمال

2 
 جامعة الملك عبدالعزيز 1999-11 هندسة صناعية بكلوريوس

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

2020-current 
، الموارد لعمليات اللوجيستيةاالمشتريات، التخطيط، و الخدات المشتركة) مداداتالسل االسلمدير التنفيذي لا

 بشركة نسيج العالمية التجاريةالبشرية و تقنية العمليات( و رئيس فريق االستثمار 

2019 to 2020  في االداءالتوريد والتميز  سلوسال التخطيط االستراتيجي، -مستشار 

2016 to 2019 بالشركة السعودية للنقل الجماعي لتخطيط االستراتيجي و ادارة المشاريعلمدير التنفيذي ا 

2014 to 2015 المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي 

2012 to 2014 مدير عمليات سالسل االمدادات و التوريدات بشركة الحداد لالتصاالت 

2010 to 2017  مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي 

2010 to 2012 مدير عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية 

2006 to 2009  بشركة اجيليتي العالمية النقل و التخزينكبير مدراء 

2000 to 2005  مساعد مدير ادارة االمدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني 

  

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

 النشاط اسم الشركة م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 نسيج العالمية 1
صناعة و تجارة السجاد و 

 الموكيت و الخيوط
 مساهمة عامة ال يوجد بصفتي الشخصية تنفيذي

 الكربونات العربية 2
صناعة و تجارة كربونات 

 الكالسيوم
 مساهمة مغلقة ال يوجد ممثال لشركة نسيج غير تنفيذي

 ال يوجد بصفة شخصية غير تنفيذي االداريةاالستشارات  الحلول المتبصرة 3
شركة ذات مسؤولية 

 محدودة



 
 

 

    
 

 علي الفيفيبن جابر بن عبدهللا 

    

سم الرياعي اإل  

 

1/7/1380 

 

تاريخ الميالد   
   

 سعودي

 

 
 

 

     
 

الحصول     ريخ  ا ت
مؤهل ل ا ى  عل  

 

 التخصص
 

 المؤهل
 

 

زعبدالعزيجامعة الملك  محاسبة 1985   بكالوريوس 

 

 

 (IIA) األمريكيمعهد املراجعين الداخليين 
 

2000 
 

 (CIA) شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية المراجعة
 

 

 

 (CFE) االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001 (ACFE) معهد كاشفي االحتيال األمريكي
 

 

 

 (CRMA) الزمالة في تقييم إدارة املخاطرشهادة  المخاطر 22010 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي )
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخهار حتى ت –م 01/06/2022 املراجعة والحوكمة واملخاطر في  مستشار مستقل

 م31/05/2022 –م 01/10/2018 وزارة الصحة –املراجعة والحوكمة واملخاطرفي  مستشار 

 م 22/10/2022 –م 23/10/2019 لإلستثمارشركة العثيم  - املراجعة واملخاطر لجنة عضو 

 م31/12/2021 – م2019 /01/01 تجمع الشرقية الصحي –عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 

 م 31/12/2018–م01/01/2016 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين – رئيس لجنة املراجعة

 م 30/09/2018 –م  01/08/2017 أرامكو السعودية  –مستشار  أعلى في املالية 

 م 31/07/2017 –م01/08/2015 واملتابعةمستشار معالي وزير الصحة في املراجعة 

 ( م 2015يوليو  –م  2015مايو) –املكلفاملشارك العام  دققامل ✓

 م( 30/04/2015 –م  01/01/2013) –الخاصة  تدقيقاتال مدير  ✓

والبتروكيماويات املشتركة مع شركات النفط ع واألعمال املشاريالتسويق و  - األعمال الدوليةمدير مراجعة  ✓

إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة  وأوروبا وشرق آسيا وأمريكاالعاملية في اململكة العربية السعودية 

  (م 31/12/2012 -م  01/01/2008) –ألرامكو السعودية 

 - سويقأعمال التكرير والتإدارة مراجعة  -أعمال اإلنتاج والحفر إدارة مراجعة  – املراجعة الداخليةمدير  ✓

 (م 31/12/2007 -م 01/01/2003) -اإلدارية وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون 

 م31/07/2015 –م 01/01/2003

 أرامكو السعودية           

 

الشركة السعودية للتكرير والتسويق  -أرامكو السعودية  –مجاالت املالية واملراجعة الداخلية تدرج وظيفي في 

 )بترومين( املؤسسة العامة للبترول واملعادن –)سمارك( 

 م 2002 /12 /31-م1985 / 09/06

 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل 

القانوني 

 للشركة

طبيعة العضوية )بصفته ' عضوية اللجان

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل(

 اسم الشركة 

 

 

 م



 
 

 مساهمة

 مدرجة

 

 رئيس لجنة املراجعة

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 بصفة شخصية

 

 

 مستقل
 

 الطاقة

  

شركة رابغ للتكرير 

 والبتروكيماويات

 
1 
 

 

 مساهمة

 مدرجة

 

 املراجعةرئيس لجنة 

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 بصفة شخصية

 

مستقل   
 

 

 

 املواد األساسية

 

 

 شركة نماء للبتروكيماويات
 

 

 

 

2 

 

 

 مساهمة

 مقفلة

 

 عضو لجنة املراجعة 

 

 

 بصفة شخصية

 
 من خارح املجلس

 

 

 تجارة التجزئة

 

 شركة أسواق العـثيم

 

 

3 

 

مغلقة 

 مساهمة

 

 عضو لجنة املراجعة
  

 

 بصفة شخصية
 

 
 من خارح املجلس

 

 

 العقار
 

 شركة تنامي العربية
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٤٠ 
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 البيانات الشخصية للعضو املرشح (أ

 االسم

 الرباعي
 عبد هللا بن علي بن إبراهيم العبودي

 سعودي الجنسية
 تاريخ

 امليالد
 هـ ١٩/٥/١٣٩٤

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم الجهة املانحة املؤهل علىتاريخ الحصول  التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود ٢٠١١ إدارة أعمال ماجستير ١

 جامعة امللك سعود ١٩٩٨ هندسة كهربائية بكالوريوس ٢

 HRCI ٢٠١٢ (SPHRمحترف اعلى موارد بشرية ) شهادة مهنية ٣

٤     

٥     

 العلمية للعضو املرشح الخبرات (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الدولية املركز السعودي للشراكات االستراتيجية –نائب الرئيس للخدمات املساندة  اآلن حتى – ٢٠١٨

 شركة مطارات الرياض –مدير عام الخدمات املشتركة  ٢٠١٨ – ٢٠١٦

 شركة كودو – (CAO) الرئيس اإلداري  ٢٠١٦ – ٢٠١٥

 مصرف الراجحي –املوارد البشرية مدير عام مساعد لخدمات  ٢٠١٥ – ٢٠١١

 شركة سابك –مدير إدارة العالقات الحكومية واألمن  ٢٠١١ – ١٩٩٨

 كان شكلها القانوني أو اللجان جالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدر  (د
ً
ة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 طبيعة العضوية 

 )بصفته الشخصية، 

 ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

      ال يوجد ١

٢       

٣       

٤       

 




