
 

 

 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي  االسم

 28/02/1404 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  ( ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص  املؤهل  م
 جامعة اليمامة 2016 إدارة أعمال ماجستري   1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 الرقابة الداخلية  مجموعة سامبا المالية -مساعد مدير  2013إىل  2006

 المراجعة الداخلية  مرصف اإلنماء-مساعد مدير  2014إىل  2013

 البنك األول   -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إىل  2014

كة اليرس  -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018إىل  2017  والتمويل  لإلجارةشر

 2019حتى ا 2018
كة أمريكان   -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  ي شر ساكسبر  

 

 المراجعة الداخلية مدير برنامج  –مجموعة سامبا المالية  2019إىل نوفمبر     2019ابريل  

 الداخلية  للمراجعة   اإلدارة العامةمدير عام  -الهيئة العامة للجمارك  2021ابريل   -  2019ديسمبر 

ية  -المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حتى األن  2021ابريل    صندوق تنمية الموارد البرسر

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلالية العضوية  (د

النشاط   اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري  
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين   اللجان عضوية 

 للشركة

ي  1
ي الوطت   مدرجة عضو مجلس اإلدارة  الصفة الشخصية  مستقل  بنوك البنك العربر

ي  2
ي الوطت   مدرجة رئيس لجنة المراجعة  الصفة الشخصية  مستقل  بنوك البنك العربر

ي  3
ي الوطت   الصفة الشخصية  مستقل  بنوك البنك العربر

عضو لجنة  
شيحات   والمكافآت البى

 مدرجة

4 
ي إلدارة  

المركز الوطت 
 النفايات

 شبه حكومي  رئيس لجنة المراجعة  الصفة الشخصية  مستقل  شبه حكومي 

5 
كة تكامل لخدمات   شر

 األعمال 
 غبر تنفيذي التقنية 

ممثل عن صندوق الموارد  
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة  عضو لجنة المراجعة 



 

6 
كة  سواعد لخدمات  شر

 األعمال 
 غبر تنفيذي التقنية 

ممثل عن صندوق الموارد  
ية هدف.   البرسر

 مساهمة مغلقة  عضو لجنة المراجعة 

كة الطيف الدوائية  7  مساهمة مغلقة  عضو مجلس االدارة  الصفة الشخصية  مستقل  الصحة  شر

كة الطيف الدوائية  8  مساهمة مغلقة  المراجعة رئيس لجنة  الصفة الشخصية  مستقل  الصحة  شر

كة النصبان القابضة 9  مساهمة مغلقة  عضو لجنة المراجعة  الصفة الشخصية  مستقل  المقاوالت  شر

كة 10  مساهمة مغلقة  المخاطر  لجنة عضو  الصفة الشخصية  مستقل  تقنية مالية  المالية  العرب بحر  شر

كة 11  غبر تنفيذي التقنية  المستقبل  عمل شر
الموارد  ممثل عن صندوق 

ية هدف.   البرسر
  المراجعة   لجنة عضو 

 والمخاطر 
 مساهمة مغلقة 

كة 12  مساهمة مغلقة  عضو لجنة المراجعة  الصفة الشخصية  مستقل  االستثمار المدينة   ثروات شر

 



 
-----

_______________________________________________________________________________________  
( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (1

االسم  بدر حمد عبد هللا القاضي
 الرباعي

08/05/1981  الجنسية  سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  (2

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 ماجستير عالقات عامة واتصال 2007  جامعة ويستمنستر

 2 بكالوريوس لغة إنجليزية 2004 جامعة الملك سعود

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (3

 الفترة مجاالت الخبرة

 م إلى اآلن 2018  مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت

 2018 - 2011 مدير تنفيذي لإلعالم والرعايات في موبايلي 

 2011 - 2008 قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين

  

 ا القانونيأو أي شركة أخرى أياً كان شكله مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة   (4

أو اللجان المنبثقة منها:                

الشكل القانوني 
 ركة ـــــللش

ة طبيعة العضوي عضوية اللجان 
 الشخصية،)بصفته 

ممثل عن شخصية 
 (اعتبارية 

ة ) ــصفة العضويـ
غير  تنفيذي،
 مستقل( تنفيذي،

النشاط 
 الرئيس

 م اسم الشركة

شركة مساهمة 
 مدرجة

رئيس لجنة المراجعة 
وعضو لجنة المكافآت 

والترشيحات ولجنة 
 االستثمار

استثمارات  مستقل بصفته الشخصية
 عامة

شركة القصيم القابضة 
 لالستثمار

1 

 2 شركة رؤوم التجارية الصناعة مستق بصفته الشخصية عضو لجنة المراجعة مدرجة بسوق نمو
      3 
      4 
       5 

 

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق واالتصال في سدايا 2021



 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 بدر خالد ذعار العنزي  الرابعي  االسم

 17/03/1978 اتريخ امليالد  سعودي   اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 أمريكا- جامعة أوكالهوما 2008 حماسبة ماجستري   1
 جامعة الكويت   2000 حماسبة بكالوريوس  2
 مصر  - عهد التأمنيم 2017 أتمني دبلوم   3

 املرشح اخلربات العملية للعضو  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
  التعاوينالرئيس التنفيذي لشركة سالمة للتأمني آلن حىت ا- 2021ديسمرب 

 ديرت شركة سول- للمالية  انئب الرئيس- الرئيس التنفيذي 2021- 2013

 شركة معادن  - مدير املدفوعات 2013- 2012

 التعاونية للتأمني  - مدير املدفوعات 2010- 2012

  

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 بصفته الشخصية  ذي تنفي التأمني   شركة سالمة للتأمني التعاوين  1
عضو جملس اإلدارة  

وعضو اللجنة التنفيذية  
 وجلنة اإلستثمار 

 رجة مسامهة مد

2       
 



 
 

 

 الذاتية   السيرة(    1)   رقم  نموذج

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

بدر بن عبدالرحمن بن سعد الحمداني          االسم  
 الرباعي 

 الجنسية  السعودية  الميالد   تاريخ  13/12/1405 / 29/08/1985

 العلمية للعضو المرشح  ( المؤهالتب

المؤ  التخصص  المؤهل تاريخ الحصول على  المانحة   الجهة  اسم
 هل

 م

 بكالوريوس  قانون   02/08/1441 / 26/03/2020 جامعة الملك عبدالعزيز 
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

 المرشح  للعضو  العملية  الخبرات   (ج

 الفترة  الخبرة  مجاالت 

 حتى اليوم    01/06/2014 أخصائي قبول مساعد بجامعة األمير سلطان  

في شركة جزيرة للتأثيث وأعمال الديكورسكرتير تنفيذي  حتى  01/06/2008) 
(31/05/2014    

في شركة جزيرة للتأثيث وأعمال الديكورفني جودة  حتى  01/08/2007) 
(31/12/2007    

(حتى 01/01/2001) مراقب جودة في مؤسسة عبدالرحمن الحمداني للمقاوالت 
(31/03/2003    

  

 :بثقة منهاالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن د) 

 
لشكل القانوني ا

 للشركة

 
 

 اللجان   عضوية

 
طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية،  (
ممثل عن شخصية 

 )اعتبارية

 
صفة العضوية 

تنفيذي، غير تنفيذي، (
 )مستقل

 
 
 الرئيس   النشاط 

 
 

الشركة  اسم  

 
 
 م

 1 الهيئة السعودية للمحامين  تنظيم المحاماة  مستقل  بصفة شخصية  عضو أكاديمي  هيئة حكومية 

عضو عامل في  جمعية حكومية 
الجامعية السعودية 

 للحوكمة 

 2 جامعة الملك خالد  حوكمة   مستقل  بصفة شخصية 

عضو الوعي  مركز شبه حكومي 
 الفكري

 3 جامعة األمير سلطان  توعية  تنفيذي  ممثل عن الجامعة 

      4 

 



( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

البيانات الشخصية للعضو المرشح  أ(

االسم 
الرباعي 

تاريخ الميالدالجنسية

ة للعضو المرشح يمب( المؤهالت العل

اسم الجهة المانحةتاريخ الحصول على المؤهلالتخصصالمؤهل م

1

2

3

4

5

العملية للعضو المرشحج( الخبرات 

مجاالت الخبرةالفترة

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

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

5

أیمن أحمد علي الغامدي

1985/8/2سعودي

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن2009/10/28الھندسة الصناعیة والنظمدرجة البكالوریوس

جامعة والیة بنسلفانیا - أمریكا2015/12/20إدارة سالسل اإلمداددرجة الماجستیر

2022- 2021

2021- 2019

2019- 2016

2016- 2013

2013- 2010

الرئیس التنفیذي وأمین مجلس اإلدارة إلحدى شركات الشركة السعودیة للكھرباء - المحطة الحادیة عشرة

الرئیس التنفیذي إلحدى شركات أرامكو السعودیة - مصانع تولید الطاقة المزدوجة

الرئیس التنفیذي للعملیات والرئیس التنفیذي التقني إلحدى شركات أرامكو السعودیة - مصانع تولید الطاقة المزدوجة
مناصب ومسؤولیات متعددة في شركة جنرال إلیكتریك للنفط والغاز آخرھا مدیر الجودة لمشروع نقل النفط والغاز الطبیعي

مناصب ومسؤولیات متعددة في شركة جنرال إلیكتریك للطاقة والمیاه آخرھا مدیرتوطین الصناعات ونقل التقنیة

ال ینطبق



 
 لسرية الذاتية ا ) 1منوذج رقم ( 

 البيا�ت الشخصية للعضو املرشح  )أ

 ايمن هالل ع�� ا�جابر   الرابعي  االسم

 15/1/1987 اتريخ امليالد  سعودي   اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  )ب
 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م

 جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن   2010 محاسبة  ب�الور�وس  1

2 Certified Credit Risk Professional  2019 االئتمان IAFM 

3 Certified Internal Auditor   2018 املراجعة الداخلية IIA 

4 Certified Information System 
Auditor 

 ISACA 2014 املراجعة الداخلية  

5     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  )ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية �� شركة هللة التجار�ة  االن  -2021

والتمو�ل و   ومو�اي�� والبنك السعودي ال��يطا�ي و شركة اليسر لإليجارة PwCعدة مناصب �� مجال املراجعة �� شركة  2008-2021

 الشركة العقار�ة 
  

  

  

  

ثقة  العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أ�ً كان شكلها القانوين أو اللجان املنب )د
 منها: 

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية (تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل) 

العضوية (بصفته  طبيعة 
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية) 
 عضوية اللجان 

الشكل القانوين 
 للشركة 

 مساهمة مجلس اإلدارة  ال�خصية  مستقل  االتصاالت  شركة عذيب لالتصاالت   1

 مساهمة �جنة املراجعة ال�خصية  مستقل  االتصاالت  شركة عذيب لالتصاالت  2

3       

4       
 



 

السيرة الذاتية   ( 1)نموذج رقم    

 
 

 المرشح  للعضو  الشخصية  البيانات  (أ

االسم  أسماء بنت طالل جمیل حمدان 
 الرباع  

 تاري    خ  16/09/1985

 الميالد 

 سعودية
 الجنسية

 المرشح  للعضو العلمية  المؤهالت  (ب 

 م هل لمؤ ا التخصص  ؤهل م ال  حصول عىلل تاري    خ ا اسم الجهة المانحة

 1 ماجستیر  إدارة أالعمال  2011 سلطانجامعة األمیر 

 2 بكالوريوس  إدارة أالعمال  2007 جامعة الملك سعود

Harvard University 2013  3 برنامج  فن التفاوض 

University of Virginia 2019 4 برنامج  التحول الرقمي 

INSEAD 2020  5 برنامج  التواصل القيادي 

 المرشح  للعضو  العملية الخبرات  (ج

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

 2021-2016 )إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات( رئيس تنفيذي للخدمات المساندة :طيران ناس

 2016-2011 إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات (HP):هوليت باكارد 

 2011-2007 لألعمال التخطيط االستراتيجي   :دار الورق  شركة

شكلها  كان  أيا   أخرى شركة أي أو مدرجة( أو غير  أخرى )مدرجة مساهمة شركات  إدارات  مجالس  في  الحالية  العضوية  د(       

 منها:  المنبثقة اللجان  أو  القانوني 

   
الشكل القانون 

 كةللش  
 

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 اعتبارية(شخصية  

  صفة العضوية
)تنفيذي، غبر  
 تنفيذي، مستقل(

 
 النشاط الرئيس 

 
كة  اسم الش 

 
 م

شركة مساهمة 
 مدرجة

شركة جرير  مستقل  بصفه شخصية   -
 للتسويق 

األدوات المكتبية. 
المطبوعات والكتب.  
برامج الحاسب اآللي.  
 تجارة أجهزة الهواتف

1 

 شركة مساهمة
 مدرجة

المكافآت  لجنة 
 والترشيحات 

تصنيع وإنتاج  مستقل  بصفه شخصية  
المنظفات واألسمدة 
 الكيماوية والبالستيك 

 

لشركة الوطنية لصناعة  ا
 األسمدة الكيماوية

2 

 
 
  





 

 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 ت امحد فايز حممد سحر  االسم الرابعي 

 م 2/5/1986 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 جامعة امللك عبدالعزيز  2006 قانون س بكالوريو  1
 جامعة امللك عبدالعزيز  2013 قانون ماجستري  2
3     
4     
5     

 املرشح اخلربات العملية للعضو  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 ، ركات لعدد من املؤسسات املالية وكمة الشبية من االلتزام والتدقيق وحلرقاا تاإلدارا مختلف العمل في  2016- 2006

 لاللتزام را شامست 2022- 2016
 
 ، عيين واملعنويينالطبي األشخاصالقانونية والتجارية واالستثمارية ملختلف من  القضايافي مختلف ممثال  ومحاميا

  

  

  

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

      ال ينطبق 1

2       
 

 
13th Nov, 2022





 

 ( للسيرة الذاتية1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح ( أ
 أحمد محمد ابراهيم السقاف  الرباعي االسم

 1978ابريل  19 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ( ب
 اسم الجهة المناحة  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل  م
 دكتوراه 1

 2015 الطاقه المتجدده –الهندسه الكيميائيه 
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيه 

  KAUST )كاوست(

 2012 مبادرة وريادة األعمال دبلوم  2
جامعة كورنيل 
Cornell 

 Stevens ITجامعة ستيفنز  2006 أتمتتة العمليات  –الهندسه الكيميائيه  ماجستير 3

 Stevens ITجامعة ستيفنز  2006 ادارة المشاريع   دبلوم   4

 CSUجامعة كولورادو  2000 الهندسه الكيميائيه  بكالوريوس 5

 الخبرات العملية للعضو المرشح ( ج
 مجاالت الخبرة الفترة

 الشركه السعوديه للخدمات األرضيه  -مدير تنفيذي لالبتكار وادارة األعمال  الحالي  الوقت-2021
 كاوست   –أرامكو السعوديه   -مدير ادارة البحث والتطوير واالبتكار والعالقات مع كاوست  5201-2021

 صداره , الواليات المتحده األمريكيه )السيره الذاتيه المرفقه(  –أرامكو السعوديه   -قائد فريق أتمتة العمليات  2011 -2008
 بترو رابغ  –أرامكو السعوديه  -قائد وحدة التحكم بالعمليات  2006-2007
 مصفاة رابغ  –أرامكو السعوديه مهندس عمليات  2000-2004

في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها   الحاليةالعضوية  ( د
 القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 م
 النشاط الرئيس  اسم الشركة 

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان 

الشكل 
القانوني  
 للشركة

1 
جامعة الملك   –كاوست 

 عبدهللا للعلوم والتقنيه 
البحث والتطوير  

ممثل للشركه السعوديه للخدمات   غير تنفيذي  واالبتكار والتعليم 

 ال يوجد األرضيه وقطاع الطيران
جامعه 

أكاديميه بحثيه  

تطوريه  

 وابتكاريه 
 





 
-----

__________________ _ ____________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  
 

 البیانات الشخصیة للعضو المرشح   )1

ا�جر�فا�ي بن محمد  بن ع��  االسم   أحمد 
 الرباعي

28/11/1962  الجنسیة  سعودي تاریخ المیالد 

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح   )2

 م المؤھل  التخصص   تاریخ الحصول على المؤھل اسم الجھة المانحة

  با�الور�وس علوم أ�حاسبة 1990 للب��ول واملعادنجامعة امللك فهد 

  . الواليات املتحدة  هندسة الت�اليفةتطو�ر جمعي

AACEاالمر�كية 
 CCP (Certified Cost الت�اليف  1996

Professional) 

 مح��ف ت�اليف معتمد

 

للعضو المرشح   )3  الخبرات العملیة 

 الفترة مجاالت الخبرة

Chief Working Capital Optimization Officer 

 .  شركة معادنتحس�ن رأس املال العاملكب�� اداريي  
 ا�� الوقت ا�حا�� 2022ابر�ل  

  Chief Accounting Officer 2022ا�� ابر�ل  2021مارس  كب�� مديري ا�حاسبة التنفيذي. شركة معادن 

    CFO      2021- 2015 الصناعية لفوسفات . رأس ا�خ�� اللمالية. شركة معادن التنفيذي نائب الرئيس 

 2015-2010 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل  – للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) العر�يھ مدير أع�� االدارة املالية. الشركھ

للمالية وتخطيط االنتاج. الشركھ سينا)  الوطنيھ  مدير أع��   2010-2004 الصناعية سابك . ا�جبيلشركة  -للميثانول (ابن 

 1/11/2004-1/3/2004 الصناعية شركة سابك. ا�جبيل –مدير ادارة التأم�ن �� ا�خدمات املش��كة 

 2004-1997 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل –للب��وكيماو�ات (شرق)   الشرقيھ مدير ادارة املالية وا�حاسبة. الشركھ

 1997-1991 الصناعية ا�جبيل  السعودية, أرامكو  مصفاة مشرف ا�حاسبة ,شركة

 1991-1990 الصناعية شركة سابك . ا�جبيل  – للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) العر�يھ محاسب. الشركھ

  :مجاالت الخبرة

معرفة متعمقة في المحاسبة ، المالیة ، الضرائب ، تمویل المشاریع ،  .عاًما من الخبرة في أعمال الغاز والبتروكیماویات والتعدین  30من    أكثر 
، التأمین ،  األعمال ، الخدمات المشتركة  المخاطر ، استمراریة  المال العامل تحسین إعادة التمویل ، السندات / الصكوك ، سجل وإدارة  ، رأس 

 المشتریات ووESG, و  EHSSالبیئة واألمن والسالمة معرفة جیدة جدًا حول .المشاریع الرأسمالیة رجي والتدقیق الداخلي والخاتخطیط األعمال ،
SCM أدارات الشركاتخبرة في مجالس   .وبرامج التحول للشركات یقوالخدمات العامة وتكنولوجیا المعلومات والموارد البشریة والتسو  

 .  والجمعیات العمومیة



-----
__________________ _ ____________________________________________________________________  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني   )4 مساھمة (مدرجة أو غیر مدرجة)   العضویات الحالیة في مجلس إدارات شركة 

أو اللجان المنبثقة منھا:     

الشكل القانوني  
ركة ـــــللش

عضویة 
اللجان  

ة طبیعة العضوی
الشخصیة ،  (بصفتھ 

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة  

ة ــصفة العضویـ
( تنفیذي ، غیر  
 تنفیذي ، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئیس 

1 



 

 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 أمحد خضر عبدهللا البقشي  االسم الرابعي 

 15/4/1412 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 بلجيكا  - اجلامعة لوفني   2021 )املايل( االقتصاد   ماجستري  1
2     
3     
4     
5     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 اقتصادايت العمل )دراسات اقتصادية، تعويضات، مزااي، إدارة وتطبيق سياسة العموالت واملبيعات(  اآلن   -   2021

 إدارة أسهم اخلزينة، دراسات اقتصادية، تعويضات، مزااي، إدارة سياسة العموالت واملبيعات( اقتصادايت العمل ) 2021  –  2016

 استشارات مالية ومراجعة القوائم املالية  2015  -   2014

 جامعة البرتول واملعادن   –مساعد يف قسم املالية واالقتصاد   2014 - 2012

  

  

  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

1       

2       
 

 



 

 

 

  

Saudi Aramco: Company General Use 

 ( للسرية الذاتية1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 قاسم بن خليفة البوعيننيبن ابراهيم  االسم الرابعي

 13/8/1967 اتريخ امليالد سعودي اجلنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح (ب

 اسم اجلهة املناحة اتريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
 Oxford University 2016  برنامج اكسفورد للطاقة 1
 ماساتشوستس للتكنولوجيامعهد  2014 االبتكار و القيادة العاملية ماجستير 2

MIT 
 U.O.P 2007 االدارة العامة ماجستير 3
 في سويسرا IMD 2006  برنامج االدارة التنفيذية 4
 K.F.U.P.M 1989 الهندسة امليكانيكية بكالوريوس 5

 اخلربات العملية للعضو املرشح (ج

 جماالت اخلربة الفرتة
 تكرير البترول و معالجة الغاز 1996-1989

 ادارة املشاريع 1998-1996

 تسويق املشتقات النفطية 2004-1998

 ادارة املشاريع املشتركة 2006-2004

 اداره ارامكو اسيا لالستثمارات 2009-2007

 تطوير االعمال 2015-2010

 البترولية املنتجاتتجارة  2022-2016

 مبيعات وتجارة وتخطيط إمدادات النفط 2022

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها: احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

العضوية )بصفته طبيعة 
الشخصية، ممثل شخصية 

 اعتبارية(
 عضوية اللجان

الشكل القانوين 
 للشركة

ارامكو السعودية لتجارة  1

 املنتجات البترولية
تجارة املنتجات 

شركة ذات مسؤلية   ممثل عن شخصية اعتبارية تنفيذيغير  البترولية

 محدوده

لزيوت  السعودية ارامكو 2

 لوبريف -األساس 
إنتاج زيوت 

شركة مساهمة   ممثل عن شخصية اعتبارية تنفيذيغير  األساس

 سعودية
 



 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2
 جامعة امللك عبدالعزيز 

 مرتبة شرف أولى 

3 
 دكتوراة هندسة  

أدارة  –هندسة صناعية 

 مشاريع
06-2019 

  الوطنية إيرلندا جامعة
 سنوات( 4)  امتياز  

 PMP-EuroMaTeck  شهادة إدارة املشاريع    4

5 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

مشروع برامج التمكيين  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 بروكتر اند جامبل  –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية   –مدير مشاريع  2002-2003

 صافوال لألغذية    –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية   –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة   2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة ی لألغذ صافوال  - والخدمات ةیالھندس االدارة - ذيیتنف ر ی مد 2008-2011

 صافوال واملراعي وشركات عاملیة(  )مشروع مشترك بين - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول  2011-2013

 ةی لالغذ صافوال  مجموعة - عیاملشار  و   ةیالھندس االدارة - أول  ذيیتنف ر ی مد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا -محاضر ومشرف أبحاث املاجستير  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -االعمال  وريادة االقتصادي  التطوير  قسم العلمي ومدبر  البحث عمادة لیوك 2019-2022

  التنفيذيةعضو عدد من اللجان  – UBT –الھندسة   ةیوأستاذ مساعد بكل -( CBAعميد كلية إدارة األعمال ) حتى االن  – 2022
 



 

 

 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 
تنفيذي،  ) صفة العضوية  

 ( غير تنفيذي، مستقل 

بصفته  ) طبيعة العضوية  

الشخصية، ممثل عن  

 ( اعتبارية شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

 بصفته الشخصية   عضو مستقل  التأمين   الخليجية العامة للتامين  1
 عضو لجنة االستثمار  

 عضو لجنة إدارة املخاطر 
شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       

5       



 
 

ة الذاتية(  1نموذج رقم    )السير

 

 أ (    البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي  عبدالكريم بن حمد عبدالكريم النجيدي 

ــ 1388/ 09/ 03 ه  الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  

 ب(    المؤهالت العلمية  للعضو المرشح 

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

فرنسا  –سياد لألعمال  ن كلية ا  لس اإلدارة ا حوكمة مج 2019   1 شهادة انسياد في حوكمة الشركات  

المملكة العربية السعودية   –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    2 ماجستير  إدارة أعمال  2011 

الواليات المتحدة االمريكية  –اوكالهوما   والية جامعة  3 دكتوراة  اللغويات التطبيقية  2003 

الواليات المتحدة االمريكية - جامعة والية كولورادو   4 ماجستير  اللغويات التطبيقية  2000 

المملكة العربية السعودية - جامعة اإلمام محمد بن سعود   5 بكالوريوس  اللغة اإلنجليزية  1997 

الخبرات العملية للعضو المرشح ج(     

 الفترة  مجاالت الخبرة 

حتى اآلن - 2021يوليو   عضو مجلس إدارة   

شركة مهارة للموارد البشرية   – الرئيس التنفيذي   2021يوليو   -2020  ريناي    

شركة الغاز والتصنيع والغاز األهلية   – الرئيس التنفيذي   2020يناير    –  2017مارس     

تنمية الموارد البشرية صندوق   –المدير العام   2017مارس    –  2016يناير     

2017مارس   –   2016نوفمبر   رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية   

2021مايو  - 2019أكتوبر   عضو مجلس إدراة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية   

التنفيذية عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع األهلية واللجنة  2018نوفمبر  - 2016مايو     

، ورئيس لجنة الترشيحات عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب 2018يونيو   –  2015يونيو     

صندوق تنمية الموارد البشرية   –النائب التنفيذي للمدير العام   2016يناير   -2011أغسطس     

للتطوير والتدريب   شركة بي أيه إي سيستمز السعودية  –مدير أكاديمية التدريب   2011يوليو   –   2007نوفمبر     

المؤسسة العامة للتدريب المهني   –مدير برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية   2007نوفمبر    -2003مايو     

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

 
 الشكل القانوني للشركة 

 
 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية 
الشخصية ، ممثل عن   )بصفتة

إعتبارية(   شخصية  

 صفة العضوية 
)نفيذي  ،غيرتنفيذي ،  

 مستقل( 

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة 

 
 م

قفلة شركة مساهمة م  الصناديق   عضو مجلس إدارة  يقين المالية )فالكم سابقاً( صناديق شركة  الخدمات المالية  مستقل  بصفته الشخصية    1 

رئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة   شركة مساهمة مدرجة 
 المخاطر 

 2 شركة الجزيرة تكافل  التأمين  مستقل  بصفته الشخصية 

مدرجة شركة مساهمة   العثيم شركة أسواق عبدهللا   التجزئة  مستقل  بصفته الشخصية  عضو مجلس إدارة    3 

قفلة شركة مساهمة م  شركة المحموعة العربية للتعليم   التعليم والتدريب  مستقل  بصفته الشخصية  رئيس لجنة الترشيحات  
 والتدريب القابضة 

4 



 

Classification: Public 

Form No. (1) Resume 

       
A) Personal information of the Nominated Member 

Full name Jesper Kjaedegaard 
Nationality Danish Date of birth  22 May 1958 

B) Academic Qualifications of the Nominated Member 

# Qualifications Specialization 
Date of obtaining the 

qualifications 
Name of Awarding Entity 

1 
Danish A Levels 

Equivalent 
 1977 Roskilde Katedral Skole 

2 Business and Adm  1980 
Copenhagen Commercial 

College 

3 
Maritime Academy 

Diploma 
 1982 APM Shipping Academy 

4 
 

HBS AMP (Post 
Graduate) 

 2005 Harvard Business School 

C) Work Experience of the Nominated Member 

Period Areas of Experience 

1981-2009 
Worked in various functions within the Maersk Moller Group including roles as global head of Maersk Line and 

eventually as CEO of the Maersk Company Limited. 

2009-2018 
Mercator International – a global maritime advisory firm specializing in ports and logistics. Parallel to this role, 
also worked in various non-exec roles incl President of UK Chamber of Shipping and Chairman of Maritime UK. 

2018- Various maritime related  advisory and Board roles   

  

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, 
regardless of its legal form or the committees deriving from it: 

# Company name Main activity 

Membership 
type (executive, 
nonexecutive, 
independent) 

Nature of the 
membership (in 

personal capacity, 
representative of 

legal person) 

 Committees 
Membership 

Legal form of 
the company 

1 
Red Sea Gateway 

Terminals 
Ports and 
Logistics 

Non-Executive 
Representative of 

a legal person 
Investment 
Committee 

Limited Liability 

2 Seatruck Ferries Ferry Services Non-Executive 
Representative of 

a legal person 

Health and 
Safety 

Committee 

LTD Company 
UK 

3 Xeneta 
Maritime 

technology 
Independent Personal Capacity N/A 

Limited 
company  based 

in Norway 

4 APMT Bahrain 
Ports and 
Logistics 

Non-Executive 
Representative of 

a legal person 

Nomination 
and 

Remuneration 
Committee 

Listed on 
Bahrain Stock 

Exchange 
 




