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 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.
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 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة
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 الي االن  2011 االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016 الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  - 2017 في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

  SOCPA 2018 - 2022 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 
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خـــالد بن حمیــد بن مخضور الحــــربي

۹ أبریل ۱۹۸٦ مســــــــــعودي

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن۱۹ فبرایر ۲۰۰۹ مھندسة میكانیكیة بكالوریس ھندسة

تدرجت في عدد من الوظائف ( مھندس مشاریع / مشرف تشغیل / مدیر التشغیل والصیانة والھندسة / المشتریات / الجودة / السالمة )۲۰۰۹ م - ۲۰۱٥م

مدیر عام التشغیل للبضائع والمعادن و الشحن العام ( النقل و اللوجستیات و ساللسل اإلمداد ) ۲۰۱٥م - ۲۰۱۷ م 

نائب الرئیس التنفیذي للتشغیل للبضائع و المعادن و الركاب /الشركة السعودیة  الخطوط الحدیدیة (سار )۲۰۱۷ م -۲۰۲۰ م 

النائب األعلى للتشغیل - الشركة السعودیة للخطوط الحدیدیة (سار )۲۰۲۰م - حتى اآلن 

عضو مجلس ادارة المعھد السعودي التقني للخطوط الحدیدیة ( سرب )۲۰۱۷ م -۲۰۲۱م 

الیوجـــــــد



 
 

  

حـــمود  بن علي بن حمود الحـــمزه    
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جامعة باري ، ميامي ، فلوريدا ، الواليات المتحدة  
االمريكية .    

المالية 2015 ماجستير في إدارة األعمال     

 

جامعة االمير سلطان ، الرياض ، المملكة العربية   

السعودية   

المالية 2007   بكالوريوس العلوم   

 

     

  

 

  
 

 

،  في الشركة العربية لألنابيب  الرئيس التنفيذي للشؤون المالية    
 

حتى االن – 2018من   

مدير عالقات اول ، في بنك الراجحي     2018 – 2010من  

 ytut 2010 – 2007من   ، في البنك العربي  إدارة عالقات 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 
      

 

 

 



 
 

 الذاتية   ة ي  الس  ( 1)   رقم  نموذج 
 

 

 المرشح   للعضو  الشخصية  أ( البيانات 

 االسم      حاتم محمد حامد إمامم. 
 الرباع  

22/08/1977 
 تاري    خ
 الجنسية سعودي  الميالد

 المرشح   للعضو   العلمية  المؤهالت   ( ب 

 م المؤهل التخصص مؤهل لا   عل  حصول ل ا  تاري    خ  حة ن مالا جهةل ا اسم 

ية   الجمعية األمريكية للموارد البشر
SHRM Society of HR 

2016 SHRM SHRM-SCP 1 

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

ية  2004  2 ماجستير  موارد بشر

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 3 بكالوريوس  حاسب ال   2003

  جامعة واشنطن ب سياتل
university of Washington  

 4 بكالوريوس  إدارة أعمال  2001

 كلية سياتل ب جامعة واشنطن 
South Seattle Comm College 

     هياكل ومحركات طائرات 1999
رخصة مهندس وفن 

 طائرات 
5 

ات   ج(   المرشح   للعضو   العملية   الخير

ة  ة مجاالت الخير  الفير

ية والخدمات المساندة واإلدارية الرئيس التنفيذي   الخليج الموارد البشر
كة  للمجموعة ف  االن   –  IFFCO 2021شر  

كة ع رئيس قطا   ي )   الخدمات المشير ية،موارد ورأس المال البشر التسويق وسلسلة   المعلومات، ةتقني   اإلدارية، نالشؤو  بشر
كة تبوك للتنمية الزراعية تادكو اإلمدادات شر   

2019 -2021  

ية الرئيس التنفيذي لل كة ساماكو   والمرافق والشؤون الخاصة للمالك  واإلدارية والشؤونموارد البشر شر  2014-2018 

ية   كة المفتاح لتأجير السيارات  والخدمات المساندة   واإلدارية  والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2012 -2014  

ية   كة المراع  لوزين واإلدارية   والشؤونمدير عام الموارد البشر شر  2009 -2012  

ية والشؤون  كة عطية للحديد مدير الموارد البشر واإلدارية شر  2004 -2008  

  الموارد 
ية  أخصائ  كة  البشر IBM 2000 -2004شر  

    الحالية   د( العضوية 
كات   إدارات  مجالس   ف  كة أخرى أيا   مدرجة(  غير   أو   )مدرجة أخرى    مساهمة   شر  :منها   المنبثقة  اللجان أو   القانوئ    شكلها   كان   او أي شر
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كة  للشر
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  تنفيذي العضوية    صفة

 مستقل   تنفيذي  غير 

 
 

 الرئيس  النشاط    
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ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ
 
 

   االسم الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح - ب 

   اسم الجهة المانحة  

تاري    خ الحصول عل    
   م    المؤهل     التخصص     المؤهل 

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

ن    معهد المستشارين الماليير
 3   شهادة  التحليل المال    2007  بكندا 

ن   الهيئة السعودية للمحاسبير
ن  يبه  2021 القانونيير  4    ترخيص  زكاة وضن

ات العملية للعضو المرشح       - ج     الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

يات وعالقات العمالء   ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية األمور المالية والتموين والمشير والتأمير  2019  - 2021  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق الم  ام وتقييم المخاطر لدى شر ن الية السعودية )تداول( األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير   2006 -  2008  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية-د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   المنبثقة منها: و اللجان االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 عضوية اللجان    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة  النشاط الرئيس     م     اسم الشر

انماء الروانر      عقاري   مستقل    شخص   المجلس   مساهمة   1 

  شخص    المجلس/المراجعة  مساهمة  
   
ن     مستقل  2 اسيج    تامير

  شخص    المراجعة  مساهمة 
 
 مستقل 

    
كيمانول   صناع     3 

   مستقل  شخص   المراجعة  مساهمة مغلقة 
نوبكو   لوجستر  4 

 

  

  



 

 ( ) السيرة الذاتية  1نموذج رقم 

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   

االسم     عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العريفي 
 الرباعي   

م 12/5/1975  الجنسية    سعودي  تاريخ الميالد   

 ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح   

 م   المؤهل    التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل   اسم الجهة المانحة  

6/2000  جامعة الملك سعود    بكالريوس   محاسبة    
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 ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  

 الفترة  مجاالت الخبرة  

حاليا  -1/7/2021   الشركة السعوديه للتنمية واالستثمار التقني  –رئيس إدارة املراجعة الداخلية   

شركة املياة  –املراجعة الداخلية   2014-2021  

شركة تداول  –املراجعة الداخلية   2011-2014  

نادك  –املراجعة الداخلية   2010-2014   

دار األركان   -املراجعة الداخلية  2004-2010   
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 م   اسم الشركة    النشاط الرئيس   
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عبدالعزیز بن سلیمان بن صالح العبید

1981/11/22سعودي

2013Curtin Universityمالیة ماجستیر

2011Murdoch Universityمالیة واقتصاد اعمالبكالوریس
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