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SAUDI AIRLINES CATERING CO.
announce to invite its shareholders to attend the
Extraordinary General Meeting (First Meeting).
The Board of Directors of Saudi Airlines Catering Co. is pleased to invite its shareholders to attend the Extraordinary
General Assembly meeting (First meeting) which will be held in the Company’s Catering Unit located in King
Abdulaziz International Airport in Jeddah.
location: https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2
on 1440/04/10H corresponding to 2018/12/17 at 06:30 p.m. to consider the following agenda:
1. Vote to elect the new Board Directors members for the new term of a period of three Gregorian years commencing
as of 2019/01/26 and ending on 2022/01/25 for the following candidates (Curriculum Vitae attached).
2. Vote on the amendment of article four of the Company's bylaws that relate to the Company's activities (the
article’s text before and after the amendment is attached).
Each shareholder registered in the shareholders register in the Securities Depository Center at the end of trading
preceding the Extraordinary General Assembly Meeting, and as per the Laws and Regulations, have the right to
attend the general assembly meeting, furthermore the right to register the attendance for the Assembly meeting
ends when the Assembly is held, and the right to vote on the Assembly items for attendees ends when the Vote
Counting Committee completes the counting of votes.
The quorum necessary for this scheduled meeting is shareholders representing %50 of the Company's capital;
however, if the quorum was not present for the ﬁrst meeting, a second meeting will convene an hour after the
allocated time slot of the ﬁrst, and that meetings’ quorum will be met with shareholders representing %25 of the
Company's capital.
Each shareholder may authorize any other person to attend on their behalf other than a member of the Company's
Board of Directors or an employee of the Company. These proxies or the private power of attorney letter should be
attested by:
• The chamber of commerce if that person was aﬃliated with it or is an legal entity in the form of a company
or establishment.
• An authorized bank or person in the Kingdom of Saudi Arabia only if the person holds an account with that bank
or authorized person.
• The Notary Public or an authorized Private Notary.
The proxy document's copies should be sent to the Company two days before the commencement of the Assembly
on the following address: Al Sayeb Al Jumahi Street Almohammadya District (5) P.O. Box 9178, Jeddah 21413
Kingdom of Saudi Arabia. Additionally, the original copies of the proxy documents should be present on the day of
the EGM along with personal identiﬁcation (please see attached a proxy letter template).
Moreover please note that the shareholders are able to electronically vote on agenda items through the services of
Tadawulaty starting from Thursday 2018/12/13G corresponding to 1440/04/06H at 10:00am until 04:00pm of the
day of the Extraordinary General Assembly, and the electronic voting mechanism is available with no cost for all
shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa.
For more information, please contact Investor Relation Department via 0122339400 ext 8185 or by email:
board.secretariat@Saudiacatering.com
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SAUDI AIRLINES CATERING CO.
announce to invite its shareholders to attend the
Extraordinary General Meeting (First Meeting).

Proxy Letter

Date …/…/ 1440 corresponding to …/…/2018
I [authorizing shareholder’s full name] [] with national with ID number [] residence/permit [for non-Saudis] or its
equivalent, issued by [] in my [personal] capacity or [an authorized signatory/ chairman/manager] [name of
authorizing company] and the owner of [] shares of Saudi Airlines Catering Company with commercial registration
number 4030175741 and pursuant to article 28 of the Company’s bylaws herby authorize [name of the
representative] to attend the General assembly meeting that will be held in Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia
at 06:30 p.m. on 1440/04/06H (in accordance with Um Alqura Calendar) corresponding to 2018/12/17G to vote on
my behalf on the agenda items and any other item that may be raised by the General Assembly, and to sign on my
behalf on all resolutions and documents related to these meetings. This authorization is valid for this meeting and
any subsequent adjourned meeting.

3. Full name of the person signing the proxy: _____________________________
4. Capacity the person signing the proxy: ________________________________
5. National ID number of the person signing the ___________________________

Signature/oﬃcial stamp if the person was a legal entity……..

قائمة المترشحين
 سامي عبد احملسن عبد العزيز احلكري
 حممد بن عبدالعزيز إبراهيم السرحان
 حسن شكيب مراد اجلابري
 جونثان ادوارد ستنت توريين
 يوسف محد سليمان اليوسفي
 عبد الكريم السلمي
 رائد بن إبراهيم بن سليمان املديهيم
 فهد بن عبداحملسن بن صاحل الرشيد
 خالد حممد عبد اهلل احلقيل
 أمحد عاطف شفيق خبش
 عبد اهلل مجيل عبد اهلل طيبه
 أمين طارق عثمان الطيار
 مساعد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الداود
 عبداإلله بن حممد بن عبدالعزيز النمر
 لؤي خالد بن حممد بن موسى
 ياسر سعد عبدالعزيز الناجم
 صالح الدين مجيل كامل حممد
 عمرو حممد صقر
 بدر سعد عوض احلارثي
 اسامه سليمان حممد السديس
 وليد بن أمحد حممد بامعروف
 اسامة عمر سعيد عبد اهلل باريان
 مشعل إبراهيم صاحل الشايع
 حممد عبداهلل حممد املنيع
 حممد ناصر ابراهيم اجلريبة
 علي بهجت علي البداح
 مريع سعد مريع هباش
 ابراهيم بن عبد اهلل بن راشد احلديثي
 صاحل حسن صاحل اليمي

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح ( جملس االدارة )

االسم الرباعي

سامي عبد احملسن عبد العزيز احلكري

صفة العضوية

غري تنفيذي

اجلنسية

سعودي

تاريخ امليالد

 1387/07/01هـ

املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

درجة البكالوريوس

العلوم االدارية

 1990م

جامعة امللك سعود -الرياض

اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربات

الفرتة
منذ عام  2006وحيت تارخيه

عضو جملس إدارة شركة جمموعة عبداحملسن احلكري للسياحة والتنمية منذ عام  2006م ،كما مت تعينه يف منصب نائب
الرئيس التنفيذي يف نفس العام وحتى تاريخ  ، 2006/6قم ترقي ملنصب الرئيس التنفيذب والعضو املنتدب منذ تاريخ 2012/6
وحتى تاريخ  2017/12/31حيث تفرغ ملنصب العضو املنتدب للشركة حتى تارخيه

منذ عام  2017م وحتى تارخيه

رئيس جملس االدارة شركة تنامي العربية احملدودة ( شركة مساهمة مقفلة)

منذ عام  2008وحتى تارخيه

عضو جملس االدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين ( شركة مساهمة عامة )

منذ  2007/10م وحتى تارخيه

رئيس جملس اإلدارة شركة التموين االسرتاتيجي ( ذات مسؤولية خمتلطة )

منذ  1996/12م وحتى تارخيه

عضو جملس ادارة شركة تنمية العقار والسياحة (شركة مساهمة مقفلة )

منذ مارس  2008م وحتى تارخيه

عضو جملس ادارة شركة االوروبية لالستثمار السياحي والفندقي ( مساهمة خاصة باالردن )

منذ ديسمرب  2001وحتى تارخيه

مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر ( ذات مسؤولية حمدودة )

منذ يناير  2013م وحتى تارخيه

مدير عام شركة سباركيز الند لاللعاب الرتفيهية ( ذات مسؤولية حمدودة االمارات )

منذ ابريل  2013م وحتى تارخيه

مدير عام شركة سباركيز دجييتال الند لاللعاب الرتفيهية ( ذات مسؤولية حمدودة االمارات )

منذ ابريل  2013م وحتى تارخيه

مدير عام شركة سباركيز اوشانيكا لاللعاب الرتفيهية ( ذات مسؤولية حمدودة االمارات )

منذ اكتوبر  2013م وحتى تارخيه

مدير عام شركة دجيتال الند لاللعاب الرتفيهية – رأس اخليمة ( ذات مسؤولية حمدودة االمارات)

منذ مايو 2011م وحتى تارخيه

مدير يف جملس مدراء شركة أساطري للرتفيه والسياحة (ذات مسؤولية حمدودة مبصر )

منذ عام 2000م وحتى 2003م

نائب رئيس اللجنة السياحية يف الغرفة التجارية والصناعية يف املنطقة الشرقية

منذ عام 2000م وحتى  2003م

عضو يف جلننة السياحة يف امارة املنطقة الشرقية

من عام  1434/4هـ وحتى تارخيه

عضو جملس التنمية السياحية باملنطقة الشرقية

العضو احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غري مدرجة ) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

ساحة وجتارة

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

استثمار

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

فنادق

تنفيذي

بصفة الشخصية

اللجنة التنفيذية

ذات مسؤولية حمدودة

غري تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة
مسؤولية حمدودة خمتلطة

1

جمموعة عبد املسحن احلكري القابضة

2

شركة عبد احملسن احلكري وأوالده القابضة

3

شركة تنامي العربية احملدودة

4

شركة اخلطوط السعودية للتموين

اعاشة ومتوين

5

شركة سامي عبد احملسن احلكري احملدودة

جتارة ومقاوالت

تنفيذي

6

شركة عبد احملسن عبد العزيز احلكري احملدودة

استثمار وجتارة

تنفيذي

بصفة الشخصية

7

شركة التموين االسرتاتيجي احملدودة

اعاشة ومتوين

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

8

شركة السياحة البحرية

ترفيه وفنادق

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

9

شركة منتجع شاطئ نسف القمر

فنادق

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

10

شركة أعيان التنمية العقارية احملدودة

عقارات ومقاوالت

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

11

شركة أصول املبادرة الفندقية

فنادق

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

ذات مسؤولية حمدودة

12

شركة تنمية العقار والسياحة

فنادق

تنفيذي

بصفة الشخصية

ال يوجد

مساهمة مقفلة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

حممد بن عبدالعزيز إبراهيم السرحان
تاريخ امليالد

سعودي

 1373/ 07/ 01هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريس

علوم

1977

جامعة والية أورجيون الواليات
املتحدة األمريكية

2
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

1993 - 1977

جمال صناعة البرتول وتسويق املنتجات حيث كانت أخر وظيفة " نائب الرئيس لشؤون التوزيع "
شركة مسارك.

2010 - 1993

جمموعة الفيصلية القابضة وأخر منصب كان نائب الرئيس التنفيذي.

 2010األن

رئاسة وعضويات جمالس إدارة وإستشارات.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

1

الشركة السعودية للنقل البحري

جلنة التعويضات

مدرجة

غري تنفيذي

شخصية

2

شركة أيكيا

املفروشات

غري تنفيذي

شخصية

مساعمة مغفلة

3

شركة فلو

النقل

غري تنفيذي

شخصية

مساهمة مغفلة

4

الصايف دانون

اإللبان

غري تنفيذي

جمموعة الفيصلية

غري مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

حسن شكيب مراد اجلابري
تاريخ امليالد

سعودي

1380/07/01هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس هندسة زارعية

زراعة

1984

اجلامعة أألمريكية يف بريوت

2

برنامج اإلدارة التنفيذية

ادارة

1992

جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكيىة

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

ابريل  2018حتى تارخيه

الرئيس التنفيذي جملموعة سدكو القابضة

- 2010

2018

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال)

2010 - 2007

عضو جملس اإلدارة ورئيس األعمال املصرفية اإلستثمارية وعضو منتدب لشركة األهلي املالية

2007 -2001

رئيس إدارة األعمال املصرفية للشركات يف البنك األهلي التجاري

2001 -1998

نائب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال اإلسالمي واليت أنيب منها إلدارة و دمج عدد من بنوكها

1998 -1984

مسؤول يف البنك السعودي األمريكي (سامبا املالية) واليت تقلد فيها خالل هذه الفرتة عدة مناصب آخرها رئيس
املنطقة الغربية للمجموعة املصرفية للشركات و مدير أول خلدمات االئتمانSenior Credit Officer

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

1

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

للشركة

ممثل عن جمموعة سدكو
جمموعة إيالف

للفندقة والسياحة

غري تنفيذي

القابضة وهي شركة

-

مساهمة مغلقة

2
3

دار التمليك
بنك اإلبداع (مصرف
غري رحبي للتمويل
املتناهي الصغر)

4

فرص السعودية
لإلستثمار

حلول التمويل
السكين
متويل املشاريع
املتناهية الصغر
إستثمارات عامة

غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي

صفة شخصية
صفة شخصية
صفة شخصية

الشكل القانوني

جلنة املخاطر
جلنة احلوكمة
جلنة اإلستثمار.

شركة ذات مسؤولية
حمدودة
مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
جونثان ادوارد ستنت توريين

اإلسم الرباعي

سويسري

اجلنسية

1965/10/13م

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالريوس يف األداب واإلقتصاد

علوم اإلقتصاد

1989م

جامعة ام سي جيل بكندا

2

ماجستري يف العلوم

العلوم

1991م

معهد الفندقة بلوزان

ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
1984م1989 -م

مدير التدريب بفندق ريتز كارلتون (مونرتيال ،كندا)

1991م

مدير العمليات بشركة قايت قورمات ( جنيف ،سويسرا)

1993م

مدير مشروع بشركة أيكاروس لإلستشارات

1995م

مديرعام شركة قايت جنوب افريقيا

1997م

الرئيس التنفيذي لشركة نيوس بأسرتاليا

1999م

رئيس شركة قايت قورمات فرع أمريكا ،أوربا والشرق األوسط

2004م

الرئيس التنفيذي جملمع كومباس (املنطقة اجلنوبية ألوربا)

2005م2018 -م

مؤسس وشريك شركة بي بي بيز

2006م وحتى تارخيه

نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة نيوريست القابضة

2006م وحتى تارخيه

مدير وكبري مالكي فندق ريتز كارلتون (مونرتيال ،كندا)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

1

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

3
4

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

للشركة

تقديم خدمات
التموين األسرتاتيجي

التموين واإلعاشة يف

احملدودة

صاالت املطارات
والرحالت اجلوية

2

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

عضوية اللجان

الشكل القانوني

غري تنفيذي

ال يوجد

بصفته الشخصية

شركة ذات مسؤولية
حمدودة خمتلطة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

يوسف محد سليمان اليوسفي
سعودي

1402/06/14هـ

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري

ادارة اعمال

2010

جامعة هارفرد

2

بكالوريوس

هندسة الكرتونية

2003

جامعة كولورادو بولدر

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

2017 -2016

شريك ورئيس االستثمار بشركة املستقبل لالستثمار (شركة مازن عبد الرزاق الرميح واوالده سابقاً)

 2013وحتى تارخيه

مؤسس لشركة جواء الطاقة ورئيس املساهمني

2015 -2012

رئيس االستثمار يف الشركة السعودية للتنموية واالستثمار التقين (تقنية)

 2017وحتى تارخيه

عضو جلنة املخاطر يف شركة السعودي الفرنسي كابيتل

 2018وحتى تارخيه

عضو جلنة الرتشيح وعضو جلنة االستثمار بشركة ميدغلف للتامني

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط

صفة العضوية

طبيعة العضوية

الرئيسي

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)
1

شركة جواء الطاقة

مقاوالت

تنفيذي

بصفته الشخصية

عضو جملس االدارة

2

شركة املتوسط واخلليج

تأمينات

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

عضو جملس االدارة

ذات مسؤولية
حمدودة
مدرجة

للتامني واعادة التامني
التاعوني (ميدغلف)
3

شركة سدى

استثمار

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

عضو جملس االدارة

4

شركة الفرنسي كابيتال

استثمار

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

عضو جملس االدارة

ذات مسؤولية
حمدودة
مساهمة مقفلة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

عبد الكريم السلمي
تاريخ امليالد

مغربي

1957/05/18م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

إدارة األعمال

1981م

معهد األتصاالت جامعة
الرباط باملغرب

2
3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

من 1983م وحتى تارخيه

رئيس جملس اإلدارة جملموعة رحال  -املغرب-

من 2007م وحتى تارخيه

عضو جملس إدارة بشركة نيوريست  -فرع املغرب-

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي

رائد بن إبراهيم بن سليمان املديهيم

اجلنسية

تاريخ امليالد

السعودية

1383/07/01هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

تاريخ احلصول على املؤهل

التخصص

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس هندسة كهربائية

اهلندسة الكهربائية

1986م

جامعة امللك سعود بالرياض

2

ماجستري هندسة كهربائية

اهلندسة الكهربائية

1992م

جامعة امللك سعود بالرياض

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

2000-2018
2005-2018

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر ملواد البناء وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،يتمثل نشاطها بتجارة مواد البناء
رئيس جملس إدارة الشركة املتحدة للصناعات التعدينية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،تقوم بإنتاج اجلبس واأللواح اجلبسية

2005-2018

نائب رئيس جملس إدارة شركة إمسنت املنطقة الشمالية ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،يتمثل نشاطها بإنتاج اإلمسنت البورتالندي

2006-2018

عضو جملس إدارة شركة إمسنت الشمالية  -األردن ،وهي شركة مساهمة مدرجة يف بورصة عمان ،يتمثل نشاطها بإنتاج اإلمسنت البورتالندي والوزوالني

2007-2018

نائب رئيس جملس إدارة شركة إمسنت البادية  -سوريا ،وهي شركة مساهمة مغلقة ،يتمثل نشاطها بإنتاج اإلمسنت البورتالندي

2005-2018

عضو جملس إدارة شركة إمسنت السويس  -مصر ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،يتمثل نشاطها بإنتاج اإلمسنت البورتالندي

2011-2018

عضو جملس إدارة شركة بوان ،وهي شركة مساهمة معلنة ،يتمثل نشاطها يف التشييد والبناء

2015-2018

نائب رئيس جملس إدارة شركة اليمامة للصناعات احلديدية وهي شركة مساهمة سعودية يتمثل نشاطها بالصناعات احلديدية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

1
2
3
4
5
6
7
8

إسم الشركة

شركة مصدر ملواد البناء
الشركة املتحدة للصناعات
التعدينية
شركة إمسنت املنطقة الشمالية
شركة إمسنت الشمالية –
األردن
شركة إمسنت البادية -
سوريا
شركة إمسنت السويس -
مصر
شركة بوان
شركة اليمامة للصناعات
احلديدية

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

القانوني

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

للشركة

جتارة اجلملة والتجزئة مبواد البناء

تنفيذي

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

ـــــــــــــــــــــ

الشكل

مساهمة مقفلة

تقوم بإنتاج اجلبس واأللواح اجلبسية.

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مقفلة

إنتاج اإلمسنت البورتالندي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

جلنة املراجعة

مساهمة مدرجة

إنتاج اإلمسنت البورتالندي والبوزوالني

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ـــــــــــــــــــــ

مساهمة مدرجة

إنتاج اإلمسنت البورتالندي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مغلقة

إنتاج اإلمسنت البورتالندي

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

ـــــــــــــــــــــ

مساهمة مدرجة

يتمثل نشاطها بالصناعات احلديدية.

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

يتمثل نشاطها بالصناعة احلديدية.

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

فهد بن عبداحملسن بن صاحل الرشيد
تاريخ امليالد

سعودي

1397/07/18م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس إدارة األعمال

إدارة األعمال

1999م

جامعة ستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية

2

ماجستري إدارة األعمال

إدارة األعمال

2005م

جامعة واشنطن يف سانت لويس بالواليات املتحدة األمريكية

3
4
ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
من 1999م اىل 2003م

حملل مالي بشركة أرامكو السعودية

من 2006م اىل 2007م

نائب حمافظ اهليئة العامة للستثمار ورئيس وكالة املدن اإلقتصادية

من 2008م اىل 2018م

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار املدينة االقتصادية

من 2018م وحتى تارخيه

عضو جملس إدارة بشركة إعمار املدينة اإلقتصادية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية (تنفيذي

طبيعة العضوية (بصفته

/غري تنفيذي)

الشخصية /ممثل عن

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

شخصية اعتبارية)
1

إعمار املدينة اإلقتصادية

التطوير العقاري

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

شركة مدرجة

2

شركة زيوت برتومني

الطاقة

مستقل

بصفته الشخصية

ال يوجد

شركة غري مدرجة

3

شركة تطوير املوانيء

التطوير العقاري

غري تنفيذي

ممثل عن شخصية اعتبارية

ال يوجد

شركة غري مدرجة

4

جمموعة احلكري

اخلدمات اإلستهالكية

مستقل

بصفته الشخصية

ال يوجد

شركة مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

خالد حممد عبد اهلل احلقيل
تاريخ امليالد

سعودي

1955/02/23

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

جامعى ادارة اعمال

ادارة اعمال

1984

جامعة هاملن امريكا

2

دورات خمتلفة فى االدارة

دورات خمتلفة فى االدارة والتسويق واملخاطر

منسوتا – امريكا

والتسويق واملخاطر

3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

17سنة

عمل لدى شركة سايك –تسويق -تطوير -ادارة خماطر

12سنة

استشارات مالية وتسويقية وتطوير اعمال(عمل خاص)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

أمحد عاطف شفيق خبش
تاريخ امليالد

سعودي

1403 - 10 - 19هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه الفلسفة

اهلندسة الصناعية

2013

جامعة وسط فلوريدا

2

ماجستري العلوم

اإلداة اهلندسية

2011

جامعة وسط فلوريدا

3

شهادة الدراسات العليا

نظام احملاكاة للمهندسني

2011

جامعة وسط فلوريدا

4

ماجستري العلوم

اهلندسة الصناعية

2008

جامعة امللك عبدالعزيز

5

بكالوريوس العلوم

اهلندسة الصناعية

2005

جامعة امللك عبدالعزيز

6

رخصة الطريان اخلاصة

حمرك واحد

2011

مدرسة اورالندو للطريان

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

 – 2007حتى االن

التدريس والتدريب ،البحث العلمي ،االستشارات (التطوير ،التخطيط ،االستثمار)

2007 - 2005

اخلدمة املصرفية للشركات

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

مساعد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الداود
تاريخ امليالد

سعودي

1977/05/17م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

نظم املعلومات

2003

جامعة امللك سعود

2
3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

2003 -2008

تقنية معلومات – مدير مركز ادارة املعرفة

2008 -2011

شركة جنم – رئيس تنفيذي

2011 -2017

شركة متام – رئيس تنفيذي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

1
2
3
4

متام

مقاوالت

غري تنفيذي

شخصية

اليوجد

مساهمة مقفلة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي
اجلنسية

عبداإلله بن حممد بن عبدالعزيز النمر
تاريخ امليالد

سعودي

1401/3/26هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

بكالوريوس

التخصص
إدارة مالية واقتصاد مبرتبة الشرف الثانية

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

عام 2003م

جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن

2
3
4
ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
مارس 2004م  -فرباير 2010م

صندوق التنمية الصناعية السعودي (تطوير األعمال واملشاريع ومتويلها مبختلف اجملاالت).

مارس 2010م  -سبتمرب 2013م

الرياض املالية (األعمال املصرفية االستثمارية ومتويل املشاريع).

أكتوبر 2013م  -حتى اآلن

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقين (تقنية) (االسرتاتيجية وبناء الشراكات
وتطوير املشاريع واالستثمارات التقنية).

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

عبد اهلل مجيل عبد اهلل طيبه
تاريخ امليالد

سعودي

1966/05/09م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

هندسة كهربائية

1989م

جامعة امللك فهد للبرتول

2
3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

1993 -1989

الشركة السعودية للكهرباء – املنطقة السشرقية – صيانة وتشغيل حمطات

2007 -1993

شركة جنزل الكرتونيك – الطاقة وإدارة شركات

2008 -2007

مدينة حائل االقتصادية -الرئيس التنفيذي

2018 -2008

شركة قدرة للطاقة -الرئيس التنفيذي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

1

اعمار مدينة امللك

النشاط

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

الرئيسي

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

العقارات

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

التنفيذية  +املكافآت مدرجة

عبد اهلل االقتصادية
2

العيسى للصناعات

ادوات
منزلية

3

غري تنفيذي

بصفته الشخصية

التنفيذية  +املكافآت غري مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

لــؤي خالد بن حممد بن موسى
تاريخ امليالد

سعودي

1404/3/15

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري تنفيذي

اإلدارة

2013/1/16م

جامعة اليمامة

2

دبلوم عالي

املالية

2013/3/20م

جامعة والية واشنطن الواليات املتحدة اإلمريكية

3

دبلوم

القيادة

2013/10/9م

جامعة إنسياد

4

دبلوم

مالية

2012/12/5م

هيئة السوق املالية و السلع بالواليات املتحدة اإلمريكية

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

2017م – حتى األن

الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة

2014م 2017 -م

هيئة تنمية الصادرات السعودية – رئيس مشروع دراسة إنشاء بنك الصادرات باململكة

2009م 2014 -م

السوق املالية السعودية – تداول – مدير املطابقة و اإللتزام

2008م2009 -م

جمموعة بي إم جي املالية – نائب الرئيس لإلستثمار

2005م2008 -م

بنك البالد – اإلدارة العامة لألوراق املالية و اإلستثمار

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

1

املركز السعودي إستشاري
للحوكمة

2
3
4

تنفيذي

بصفتة الشخصية

اليوجد

ذات املسئولية
احملدودة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي

ياسر سعد عبدالعزيز الناجم

اجلنسية

سعودي

تاريخ امليالد

 1407/10/17ه

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1

بكالوريوس

حماسبة

2

Master

حماسبة ومالية

2013

3

الزمالة السعودية للمحاسبني

حماسب قانوني

2011

SOCPA

4

CIA

مراجعة داخلية

2017

IIA

ادارة املخاطر

2017

IIA

فحص االحتياالت

2018

ACFE

5
6

CRMA
CFE

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

2008

جامعة امللك سعود
جامعة بانقور

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

جماالت اخلربة

الفرتة
2017 – 2008

رئيس فريق مراجعة مالية بصندوق التنمية الصناعية السعودي

 – 2017اىل االن

مدير ادارة مراجعة االستثمارات والعمليات اخلاصة بشركة االتصاالت السعودية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة
منها:
م

اسم الشركة

1

اليوجد

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي،

الرئيسي

غري تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
صالح الدين مجيل كامل حممد

اإلسم الرباعي

أردني

اجلنسية

1985

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

نظم معلومات حماسبية

2006

جامعة البلقاء التطبيقية

2

شهادة مهنية

إدارة

2014 / 2009

KPMG Business
School

املخاطر

3
ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
 – 2017حتى اآلن

عضو جملس إدارة مجعية احملاسبني االداريني األمريكي الشرق األوسط ،فرع الرياض

 – 2016حتى اآلن

عضو مستقل – جلنة املراجعة يف شركة نصيب نت ويركس استثمار اجنيب

 – 2015حتى اآلن

جمموعة آفاق املستقبل لالستثمار :املدير املالي للمجموعة
شركة أصول وخبيت لالستثمارات :رئيس إدارة املشاريع املالية

2015
2015 - 2014

الفوزان والسدحان :مشرف استشارات مالية وخماطر جملموعات الشركات الكبرية أسرتا القابضة

2014 - 2010

شركة املنتجات الفوالذية ستبكو حديد سابك مدير املالية واحلسابات  +مسؤول شؤون املساهمني

2010 - 2007

الدار لتدقيق احلسابات :عضو جرانت ثورننت الربيطانية :مدقق حسابات خارجي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

1
2

3

إسم الشركة

فرع شركة نصيب نت

النشاط الرئيسي

خدمات مهنية

ويركس
 Institute ofالتعليم
Management
Accounting,
USA, Riyadh
Chapter

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

مستقل

صفة شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

جلنة املراجعة

ذات مسؤولية ،
استثمار أجنيب

تنفيذي

صفة شخصية

مجعية ومعهد

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

عمرو حممد صقر
تاريخ امليالد

سعودي

1982\12\10

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالريوس

حماسبة

2007

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

2

ماجيستري تنفيذي

ادارة اعمال

2018

جامعة سرتاير بالواليات املتحدة
االمريكية

3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

 -08.2018االن

مدير إدارة عالقات املستثمرين مبصرف الراجحي

08.2017 -07.2016

الرئيس التنفيذي املالي جملموعة شاكر

07.2016 -03.2015

مدير إدارة عالقات املستثمرين بشركة دار األركان للتطوير العقاري

06.2011 -10.2010

مدير إدارة املراجعة الداخلية جامعة األعمال والتكنولوجيا

10.2010 -06.2006

مراجع خارجي ديلويت توش

05.2006 -03.2002

حماسب بشركة وراء األفق

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي بــدر سـعــد عـوض احلارثـي
ســعــودي

اجلـنسـيـــــــة

تاريخ امليالد

1398/10/25

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ احلصول

التخصص

اسم اجلهة املاحنة

على املؤهل

1

شهادة ماجستري تنفيذي

إدارة مشاريع

2009

2

بكالوريس إدارة األعمال

إدارة أعمال دولية

2008

3

مشاركة العديد من ورش العمل

جتارية و إدارية

2017 -2011

جامعة سانت بول -مينيسوتا الواليات املتحدة األمريكية
جامعة مرتوبوليتان -مينيسوتا الواليات املتحدة
األمريكية
الغرفة التجارية و الصناعية جبدة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

نائب الرئيس التنفيذي  +عضو جملس إدارة (القطاع التجاري)

2018
2017 -2010

نائب الرئيس التنفيذي  +عضو جملس إدارة (القطاع التجاري و الصناعي)

2010 - 2008

املدير العام  +عضو جملس إدارة (القطاع التجاري)

2008 - 2004

نائب الرئيس للتطوير اإلداري (قطاع النقل)

منذ 2012

مستشار إداري لعديد من اجلهات اخلاصة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان
املنبثقة منها:

م

1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

شركة أرض الفرح الرتفيهية

مدن ترفيهية

احملدودة

ومنتجعات

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل عن

تنفيذي ،مستقل)

شخصية اعتبارية)

تنفيذي

بصفة شخصية

عضوية

الشكل القانوني

اللجان

للشركة

التنفيذية

ذات مسئولية
حمدودة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي

اسامه سليمان حممد السديس

اجلنسية

تاريخ امليالد

سعودي

1988/11/19

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالريوس

حماسبة

2011

جامعة اكاديا ،كندا

2

ماجستري

حماسبة ومالية

2013

مجاعة وندزر

3

الزمالة االمريكيه CPA

حماسبة

2012

الواليات املتحدة

4

الزمالة األمريية االداريني CMA

حماسبة ادارية

2015

الواليات املتحدة

5

الزمالة السعودية SOCPA

حماسبة

2016

السعودية

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

2015 -2013

ارنست ويونغ ،كبري مراجعيني ومدققني

2016 -2015

مدير مالي يف شركة امالك للتمويل

2017 -2016

مدير مراقبة مالية لدية الشركة السعودية العقاريه (مساهمه يف تداول)

 -2017االن

مالك ومدير مكتب  JHIالسديس حماسبون قانونيون

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي

وليد بن أمحد حممد بامعروف
سعودي

اجلنسية

1971/9/6م

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1

ماجستري تنفيذي

2

بكالوريوس

3

زمالة املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

إدارة أعمال

2009م

جامعة امللك عبد العزيز

حماسبة

1995م

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

حماسبة ومراجعة

1997م

املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني

()CPA
4

زمالة احملاسب االداري املعتمد CMA

5

زمالة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

حماسبة إدارية

2001م

املعهد االمريكي للمحاسبني االداريني

حماسبة ومراجعة

2005م

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

()SOCPA
6

زمالة املراجع الداخلي املعتمد ()CIA

7

مقيم منشآت اقتصادية معتمد

مراجعة

2012م

اجلمعية السعودية للمراجعني الداخليني

تقييم

2017

اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين

ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
ديسمرب  - 2014تارخيه

صناعة التعدين :عضو جلنة املراجعة  -املصانع الكربى للتعدين
زراعة  :رئيس جلنة املراجعة – شركة تبوك للتنمية الزراعية

يوليو  -2012تارخيه
مارس  -2011مارس + 2014

صناعة البرتوكيماويات :عضو جملس االدارة – عضو جلنة املراجعة شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ينساب)

نوفمرب  – 2015نوفمرب 2018

عضو جملس االدارة – عضو جلنة املراجعة  -عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت رابغ للتكرير والبرتوكيماويات
(برتورابغ)

أغسطس  -2013تارخيه

صناعة األمسنت :عضو جملس االدارة – رئيس جلنة املراجعة – عضو جلان الرتشيحات واملكافآت – شركة
أمسنت جنران

فرباير  -2009تارخيه

شريك و حماسب قانوني :شركة طالل أبو غزالة وشركاء حماسبني قانونيون

د ) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها.
م
1

إسم الشركة
أمسنت جنران

النشاط الرئيسي
صناعة األمسنت

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)

مستقل

شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

رئيس جلنة املراجعة،
عضو بلجان الرتشيحات
واملكافآت ،واحلوكمة

مساهمة مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

اسامة عمر سعيد عبد اهلل باريان
تاريخ امليالد

سعودي

1981/10/15

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

حماسبة

2010

جامعة امللك فهد للبرتول

2

ماجستري

مالية

2009

جامعة موناش اسرتاليا

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

 1.5سنة

احملاسبة واملراجعة اخلارجية

 02سنة

املراجعة الداخلية

 01سنة

املطابقة وااللتزام

 06سنوات

االستثمارات بشكل عام

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط

صفة العضوية

طبيعة العضوية

الرئيسي

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية

البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

مشعل إبراهيم صاحل الشايع

اجلـنسـي ـ ـ ــة

سعودي

اتريخ امليالد

 1395/11/18هـ

املؤهالت العلمية للعضو
م

املؤهل

1

بكالوريوس

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

2001

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

االقتصاد والعلوم اإلدارية

2
3

اخلربات العملية للعضو
جماالت اخلربة

الفرتة

 – 2016إىل اآلن

الرئيس التنفيذي – الشركة األهلية للتأمني التعاوين

2016 -2013

الرئيس التنفيذي – شركة سالمة للتأمني التعاوين

2013 - 2012

رئيس قنوات التوزيع – شركة الراجحي للتأمني التعاوين

2012 - 2011

انئب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق – الشركة األهلية للتأمني التعاوين

2011 - 2007

مدير اإلدارة اإلقليمية ابملنطقة الوسطى – شركة مالذ للتأمني التعاوين

2007 - 2001

مستشار فين – شركة التعاونية للتأمني

العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م
1
2

اسم الشركة

الشركة األهلية للتأمني
التعاوين

النشاط الرئيس

التأمني التعاوين

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،

(تنفيذي ،غري تنفيذي ،مستقل)

ممثل عن شخصية اعتبارية)

تنفيذي

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

عضو اللجنة التنفيذية
عضو جلنة اإلستثمار

الشكل القانوين للشركة

شركة مسامهة
مدرجة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

حممد عبداهلل حممد املنيع
تاريخ امليالد

سعودي

1403/08/28هــ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

ماجستري

قانون

2008

جامعة  Hullالربيطانية

2

بكالوريوس

قانون

2004

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية
جماالت اخلربة

الفرتة
 – 2015مستمر

رئيس تنفيذي  /شركة جازان للطاقة والتنمية – مساهمة مدرجة أنشطتها (الزارعي  ،عقاري  ،صناعي)

 – 2015مستمر

االشراف العام على مصانع مياه شركة جازان للطاقة والتنمية

 – 2015مستمر

االشراف العام على عقارات شركة جازان للطاقة والتنمية

2015 - 2011

وزارة الدفاع  /مستشار قانوني

2011 - 2004

املؤسسة العامة للتقاعد  /باحث قانوني  -أخصائي

د ) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

1

شركة جازان

السلع االستهالكية وأنشطتها

عضو جملس

للطاقة والتنمية

(الزراعي  ،عقاري  ،صناعي)

إدارة

شركة جازان

السلع االستهالكية وأنشطتها

عضو تنفيذي

للطاقة والتنمية

(الزراعي  ،عقاري  ،صناعي)

شركة جازان

السلع االستهالكية وأنشطتها

للطاقة والتنمية

(الزراعي  ،عقاري  ،صناعي)

الشركة السعودية

صناعة الورق

2
3
4

صفة العضوية

طبيعة العضوية (بصفته

(تنفيذي /غري

الشخصية /ممثل عن

تنفيذي)

شخصية اعتبارية)
بصفته الشخصية
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ــــ
التنفيذية

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

واالستثمار
عضو تنفيذي
عضو مستقل

بصفته الشخصية
بصفته الشخصية

املخاطر
ـــــ

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

لصناعة الورق
5

الشركة السعودية

صناعة الورق

عضو مستقل

بصفته الشخصية

املراجعة

مساهمة مدرجة

لصناعة الورق
6

شركة أمساك تبوك

األمساك

عضو مستقل

ممثل عن شخصية اعتبارية

ــــ

مساهمة مقفلة

7

شركة جنات

الزراعي

عضو مستقل

ممثل عن شخصية اعتبارية

ــــ

مسؤولية حمدودة

لالستثمار الزراعي
8

شركة رخاء
لالستثمار الزراعي

الزراعي

عضو مستقل

ممثل عن شخصية اعتبارية

ــــ

مسؤولية حمدودة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

حممد ناصر ابراهيم اجلريبة
تاريخ امليالد

سعودي

1389/1/17هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريس

هندسة صناعية

1992م

جامعة امللك سعود

2
3
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

1993/1م اىل 1993/10م

مهندس صناعي – الدار السعودية للخدمات االستشارية (هيئة االستثمار حاليا)

1993/12م اىل 2018/2م

عدة مناصب يف الشركة السعودية للصناعات االساسية (سابك) حسب السرية الذاتية املرفقه

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
2
3
4

اليوجد

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم ( )10للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي

علي بهجت علي املداح

اجلنسية

تاريخ امليالد

سعودي

9831/2/62هـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

9

ماجستري

هندسة صناعية

6008

جامعة امللك عبدالعزيز

6
8
4
ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

6092 - 6090

مديرعام املوارد البشرية والشؤون اإلدارية بشركة اخلطوط السعودية للطريان اخلاص

6090 - 6008

مدير عام ختطيط وتطوير املوارد البشرية باهليئة العامة للطريان املدني

6008 - 9118

رئيس أخصائي املهندسني الصناعيني بشركة اخلطوط السعودية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

9

السعودية اهلندية

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

(وفا)
6
8
4

تأمني

مستقل

يصفيت الشخصية

املكافآت
والرتشيحات

مساهمة

نموذج رقم ( )01للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
اإلسم الرباعي
اجلنسية

مريع سعد مريع هباش
تاريخ امليالد

سعودي

1980/12/13م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

إسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه

حماسبة ومالية وحوكمة الشركات

2010

جامعة درم بريطانيا

2

ماجستري

حماسبة ومتويل

2007

جامعة برمنقهام بريطانيا

3

بكالوريوس

حماسبة

2003

جامعة امللك خالد السعودية

4

الزمالة احملاسبية ()CPA

حماسبة

2006

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

5

خبري اسواق مالية ()CPE

متويل

2012

هيئة السوق املالية

6

دبلوم عالي يف التحكيم

قامون وحتكيم جتاري

2011

الغرفة التجارية

7

دبلوم عالي يف ريادة

ريادة االعمال

2013

جامعة مشتقان امريكا

االعمال
8

2017

شهادة عضو جملس ادارة

هيئة السوق املالية

معتمد

ج) اخلربات العملية
الفرتة

جماالت اخلربة

من  2017وحتى تارخيه

رئيس جملس ادارة مركز حوكمة الشركات

من  2016وحتى تارخيه

عضو جملس ادارة ورئيس جلنة املراجعة وعضو جلنة املخاطر بشركة سالمة للتامني

من  2010وحتى تارخيه

حماسب قانوني دوام جزئي

من  2012وحتى تارخيه

مستشار مالي وإداري للعديد من اجلهات احلكومية و اخلاصة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غري مدرجة) او أي شركة او مؤسسة أخرى أياً كان
شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها.
م

إسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية

طبيعة العضوية

(تنفيذي /غري

(بصفته الشخصية/

تنفيذي)

ممثل عن شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

اعتبارية)

1

سالمة للتأمني

تأمني

مستقل

بصفته الشخصية عضو جملس اإلدارة شركة مساهمة

2

سالمة للتأمني

تأمني

مستقل

بصفته الشخصية رئيس جلنة املراجعة شركة مساهمة

3

سالمة للتأمني

تأمني

مستقل

بصفته الشخصية عضو جلنة املخاطر شركة مساهمة

4

4J...:i4,-C--LUJ I b� I

SAUDI AIRLINES

�40-UJ

CATERING

�.}.I� �i,.:11��1 cw�I (i
...,,,Ol/07/13811 .l�l�_;l:i

�Ul�l�1
:.y,..., <!.lU.I

,
�J.!:>JI J...!.IJ

I

<till-¥

� �IA

�4>,tl�)II
◄.!"'i�I

9:0Y,...,

�.}.1.,-wll�lc�Jll(y

JAJ,ll � J.,...-JI �_;IJ
1983

4->Lalz

�

L..b

(.).:a,.:a�I

-

JAjll
<.>":?Jyts:.JI

Jl...<-i 01b/

¼-1:.

("

'

y

'"
£,

�I �l)+i,JI <c:
(J�\5 clo...o

)

JU.I

J �')l.J

l}._rJI �I J.9 .J..I ..:,_,t,,:JJ � <taWI 4.ilo�I �

h.....9�1

Jrl

l

a,,JU.1 ..:,.9_µ.]J rWI

)��, .,

a..w,

l}.y,JI �I J.9 .J..I ..:,.9t,,:Ji �
l}._rJI �I J.9 .J..I ..:,.9l,,:JI �

<tilo�I �

a..w,

�I

�l�"J�
.a5r! '-:-'=-1,1 yuJI

��,

)��,

LJ[,:,- - 2009

<,-Ju

2002-2009
1995-2002

J:!.!..o

1989-1995

4.ilo�I � JLo '-:-'5i_y>

,

0� �l ��l t........y JI �_,.A, �l JI (�J..1.4� JI �J..1.4) ��l 4AL...... ��_,.A, •Jl.l1 �4-.o � ¼lWI �I (.l
u�I�

�IU.W.

�I�
/◄.:•a;..,';JI �)

��

�oi:-�
a......L...o
o:. .9 J..e,,.o .i.J- .9-9--"'-"
•
•
0:0.9 J..e,,.o .i.J- .9-9--"'-"

o:. .9 J..e,,.o .i.J- .9-9--"'-"
•

�1),1 �

.I

�->11 �Ll.;JI

.)<=-

Jk.o

�
�J �I �

.)<=-

Jk,:

�

<,

i"

� ��
(1:f·•.:an

(¼;�I
�J �I �

��l i-1

. ·-)

I
Jr!

91W......I Jlo

9-½'W .;}:-

¼l9

.l...a..,1..o.JI 1.;_..,j

9-½'W .;}:-

d..i,I..,_)

�4)1 a_,..li�I

9-½'W .;}:-

. ,N \·\ c

h...,.9�!

9-½'W

t,,,"""

o

/,.

�yWl�I

.4,t. Uiu.ll
· ·w1 �
. (.)· 6JJ
. I Jl c.r.JJ

tths

..

(.;-

I

asr,
as r,
asr•

�I �I .asr'
h

"

---�.\'-

\II)

i_,:ul

y

'"

 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح.
االسم الرباعي

صالح بن حسن بن صالح اليامي.

الجـنسـيـــــــة

سعودي.

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
تاريخ الميالد

1401/6/8هـ.

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1
2
3
4
5
6
7

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
دورة  6أشهر
دورة صيفية
حضور العديد من ورش العمل
حضور العديد من ورش العمل

إدارة األعمال
علوم سياسية
نظم معلومات
لغة إنجليزية
اللغة االنجليزية مدينة أوكسفورد
هيئة السوق المالية
تداول

()2012
()2006
()2004
2015
2002
2017 -2011
2017 -2011

جامعة الفيصل – كلية األمير سلطان
جامعة الكويت
معهد نيوهورايزون  -الكويت
مركز تدريب شركة بترورابغ
King School- Oxford
هيئة السوق المالية
تداول

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

 -2014حتى األن
2014-2013
2014-2011
 – 2016حتى األن
 -2011حتى األن
 -2011حتى األن
 -2011حتى األن
 -2014حتى األن

كبير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون المساهمين و المستثمرين.
كبير ممثلي شركة بترورابغ للحوكمة واالمتثال وشؤون المساهمين والمستثمرين.
ممثل شركة بترورابغ لشؤون المساهمين والمستثمرين
ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة واإلستثمار.
ضابط إتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية.
ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (تداول).
ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (.)IFSAH
ضابط إتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع).

– 2017حتى األن

عضو جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط (.(MEIRA

 .1العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

1
2
3
4

نموذج ( ) 3

املادة الرابعة من النظام األساسي قبل التعديل

املادة الرابعة من النظام األساسي بعد التعديل

املادة  :4أغراض الشركة

تكون أغراض الشركة ما يلي-:
 .1تقديم خدمات اإلعاشة املطهية وغري املطهية للقطاعني الاا وااخا..
 .2تقديم خدمات املبياات اجلوية.
 .3إدارة وتشغيل األسواق احلرة يف مطارات اململكة الاربية الساودية.
 .4إدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات وخارجها.
 .5متلُك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف داخل املطارات وخارجها.
 .6متلُك وإدارة وتشغغغغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف الشغغغركات والب وا واملسغ غ شغ غ يات وامل شغ غ ت
ال اليمية وغريها.
 .7متلُك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف امل اطق ال ائية.
 .8تقديم خدمات ال ظافة.
 .9إنشاء مصانع املواد الغذائية ومصانع مواد ال غليف واحلصول على ال صاريح الالزمة.
 .10إقامة مس ودعات ال ربيد.
 .11إدارة و تأجري الاقارات اململوكة أو املؤجرة (السك ية).
 .12إدارة و تأجري الاقارات اململوكة أو املؤجرة (غري السك ية).
 .13متلُك و إدارة و تشغيل مغاسل مركزية ل ظيف املالبس وامل روشات.
 .14اإلس رياد وال صدير.
 .15اإلس رياد وال صدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف املواد والوجبات الغذائية وال موي ية واحللوى وال طائر
والسكاكر والبسكويت والشوكوالتة وال مور واملشروبات الغازية والاصري واملياه املادنية.
 .16اإلس رياد وال صدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف امللبوسات اجلاهزة واألحذية والسجاد وال ضيات
والكريس ال والاطور والساعات وال حف واهلدايا وألااب األط ال واإلكسسوارات و السجائر و ال بغ و
األجهزة الكهربائية.
 .17اإلس رياد وال صدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف مواد ال جميل و الا اية بالبشرة.
 .18جتارة اجلملة وال جزئة يف كافة م جات الشركة من الوجبات واملواد الغذائية ومواد ال غليف.
 .19إس رياد وتصدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف املادات ااخاصة باملواد ال موي ية وماكي ات حتضري القهوة
والاصريات ومادات ومواد السالمة والوقاية ااخاصة بالطائرات و تأجريها للغري.
 .20إس رياد وتصدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف املادات ااخاصة مبزاولة نشاط الشركة مثل الرافاات
والشاح ات ومادات وأجهزة الطبخ وتأجريها للغري.
 .21تصدير وجتارة اجلملة وال جزئة يف مجيع م جات الشركة من الوجبات املطبوخة واجملمدة داخل
اململكة وخارجها.
 .22ال دريب على ف ون الطهي وتاليم أصول الضيافة و الطبخ.

 .23بيع الذهب و املصوغات الذهبية.
 .24ااخدمات الطبية.
 .25وكاالت الس ر و السياحة.
 .26نظافة الطائرات من الداخل و ااخارج.
 .27مقاوالت عامة إلنشاء املباني وصيانة ونظافة املباني.
 .28ختديم و تأمني ال غذية للمراكز الطبية.
 .29خدمات تشغيل املس ودعات واألعمال اللوجيس ية امل القة بها.
 .30تقديم ااخدمات االس شارية امل القة بأنشطة الشركة وغريها.
 .31تقديم ااخدمات األم ية جلميع مواقع الشركة ال شغيلية ،اإلدارية والسك ية.
 .32تقديم ااخدمات األم ية للغري جلميع األنشطة ال شغيلية ،اإلدارية والسك ية داخل اململكة الاربية الساودية.
 .33ممارسة وتقديم ال جارة اإللكرتونية ملخ لف م جات الشركة.

وال متارس الشركة أنشط ها إال باد احلصول على الرتاخي
أنشط ها إال باد احلصول على الرتاخي

الالزمة من اجلهات املخ صةوال متارس الشركة

الالزمة من اجلهات املخ صة.

