
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 نموذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:

 الموافق:

 

رقم  وطنية، بموجب هوية )............(  أنا المساهم ) اسم الموكل الرباعي( ............................................  الجنسية 

....( ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع ....ة من )....أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادر (.......................)

سهم الشركة ( سهماً من أ…………ألسهم عددها )/ ) ـة ( ( ومالك  .............................) عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة 

( من النظام 27لنص المادة )  ستناداً وا( 5858510101) مساهمة سعودية ( المسجلة في السجل التجاري برقم )السعودية للكهرباء 

الجمعية  اجتماع)...............................................( لينوب عني في حضور  )اسم الوكيل رباعي( نني بهذا أوكلإفاالساسي للشركة 

الساعة السادسة والنصف  م25/85/2850هـ الموافق 80/81/5011األحد والتي سيتم عقدها مساء يوم  عشرة العامة العادية السادسة

كلته بالتصويت نيابة و( وقد 1و  1الشركة بحي النفل بالرياض ) الدائري الشمالي بين مخرج   اجتماعاتفي قاعة مساًء بمشيئة هللا 

الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً  عني على المواضيع المدرجة على جدول االعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها

الحق  اجتماعالمتعلقة بهذا االجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع او أي  عني على كافة القرارات والمستندات

 يؤجل إليه.

 

 

 

 اسم موقع التوكيل: 

 صفة موقع التوكيل:

 رقم االقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (:رقم السجل المدني لموقع التوكيل ) أو 

 توقيع الموكل ) باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك االسهم شخصاً معنوياً (:
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 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي سليمان بن عبدهللا بن حمد القاض ي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0531

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهلتاريخ احلصول  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس ادارة هندسة البترول م0611 جامعة تكساس / أمريكا

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 سنة 01 االدارة التنفيذية –ارامكو السعودية 

 سنة 01 مدير عام -الشركة السعودية للكهرباء في املنطقة الشرقية 

 سنوات 3 رئيس تنفيذي –الشركة السعودية للكهرباء 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

مساهمة 

 مدرجة

الترشيحات 

 واملكافآت
 التأمين مستقل صفه شخصية

الشركة السعودية املتحدة 

 للتأمين التعاوني
1 

مساهمة 

 مدرجة
 2 الكيميائيات األساسيةشركة  الكيمياء مستقل صفه شخصية املراجعة

 مساهمة مغلقة
الترشيحات 

 واملكافآت
 3 شركة التطوير الكيميائي الخاليا الضوئية مستقل صفه شخصية

مساهمة 

 مدرجة

رئيس لجنة 

 املراجعة
 4 البنك السعودي الهولندي مصرفي مستقل صفه شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0631

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهل تاريخ احلصول اسم اجلهة املاحنة
 0 دكتوراه إدارة عامة م0190 جامعة فلوريدا / أمريكا

 2 ماجستير إدارة عامة م0103 جامعة ميزوري / أمريكا

 6 بكالوريوس محاسبة و إدارة أعمال م0106 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 سنوات 9 العلوم اإلدارية عميد كلية

 سنوات 3 جامعة امللك سعود –رئيس قسم اإلدارة العامة 

 سنتان جامعة امللك سعود –رئيس قسم اإلدارة العامة 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو  (مدرجة غري أو مدرجة) أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 0 جدوى لالستثمار استثمار مستقل شخصية املراجعة مساهمة مغلقة

 2 نجمة املدائن استثمار مستقل شخصية املراجعة مساهمة مغلقة

 6 مصرف اإلنماء مصرفية مستقل شخصية املراجعة مساهمة

 مدرجة

الترشيحات 

 واملكافآت

 املخاطر

 4 الشركة السعودية للكهرباء طاقة مستقل صفه شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي علي بن أحمد السويد

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0700

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل املاحنة اسم اجلهة
 1 بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية   م 0701 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 مع أرامكو السعودية 73 التخطيط االستراتيجي الهندسة ، اإلمدادات ، املوارد البشرية ، التطوير اإلداري ، التسويق ،
ً
 عاما

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 0 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي تركي بن محمد بن فهيد القريني

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه61/61/6041

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير مالية 1466 جامعة سدني للتكنولوجيا / استراليا

 2 بكالوريوس محاسبة 1442 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 1461 – 1442 مدير معايير حوكمة الشركات / هيئة السوق املالية –مدير االلتزام بقواعد حوكمة الشركات 

 1462 - 1461 مدير عام الحوكمة وأمين مجلس اإلدارة بشركة جبل عمر للتطوير

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي أحمد بن سليمان بن سالمة املزيني

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه30/30/7031

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو  .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير إدارة أعمال 4372 جامعة الفيصل

 2 بكالوريوس محاسبة 7333 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 4377 شركة كواليتي آند تايم لالستشارات

 4370 – 4374 شركة ملكية لالستثمار

 4374 – 4374 شركة منافع القابضة

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 الشركة األهلية للتأمين التعاوني التأمين مستقل شخصية رئيس لجنة املراجعة مساهمة عامة

 2 شركة ُملكية لالستثمار الخدمات املالية مستقل شخصية عضو لجنة االستثمار مساهمة مقفلة



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي وليد بن عبدالرحمن بن إبراهيم العيس ى

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه20/20/2830

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو  .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير حاسب آلي 2993 معهد سيفر للتقنية / أمريكا

 2 ماجستير هندسة كيميائية 2992 جامعة أريزونا / أمريكا

 3 بكالوريوس هندسة كيميائية 2930 جامعة امللك سعود

 املرشحاخلربات العملية للعضو  .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 0222 – 0222 عضو مجلس إدارة بنك الرياض

 حتى اآلن – 0222 عضو مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين

 حتى اآلن – 0222 املدير التنفيذي للعمليات بشركة االستثمارات الرائدة

  0222 – 0220 املدير التنفيذي بمركز امللك عبدهللا املالي

 0223 – 0220 إدارة األبحاث والتخطيط املكلف بهيئة السوق املاليةمدير 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة

التنفيذية / 

الترشيحات 

 واملكافآت

 1 التعاونية للتأمين التأمين غير تنفيذي ممثل شخصية اعتبارية

مساهمة 

 مغلقة
 2 املتحدة للتأمين )البحرين( التأمين تنفيذيغير  ممثل شخصية اعتبارية التنفيذية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدهللا بن صغير بن محمد الحسيني الشهري 

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه20/20/6031

 للعضو املرشحاملؤهالت العلمية  .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه املحاسبة واملراجعة 0222 جامعة كنت / بريطانيا

 2 ماجستير العلوم في املحاسبة 6991 جامعة امللك سعود

 3 بكالوريوس املحاسبة 6992 جامعة امللك عبدالعزيز

 للعضو املرشحاخلربات العملية  .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 0261 عضو مجموعة الخبراء االستشارية الدولية

 حتى اآلن – 0261 عضو قاعدة الخبراء في معهد اإلدارة العامة

 حتى اآلن – 0262 مستشار مالي للمجلس الصحي السعودي

 حتى اآلن – 0260 عميد شؤون الطالب في جامعة األمير سلطان

 حتى اآلن – 0260 عضو مجلس إدارة جامعة األمير سلطان

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

مساهمة 
 مدرجة

 املراجعة/املخاطر/
االستثمار/ 
التعيينات 
 والترشيحات

 1 اليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التأمين مستقل شخصية

مساهمة 
 مدرجة

 مستقل شخصية املراجعة
االستثمار 
 والتمويل

الشركة السعودية للصناعات 
 املتطورة

2 

مساهمة 
 مقفلة

 3 البنك السعودي الفرنس ي كابيتل أعمال مصرفية مستقل شخصية املراجعة



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي سلمان بن محمد بن حسن الجش ي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه02/20/0831

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير إدارة أعمال 0200 الجامعة األمريكية / لبنان

 2 بكالوريوس إدارة أعمال 0831 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

  االستثمار والتجارة الصناعة

  الطبي والتأمينالقطاع 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، العضوية )تنفيذيصفة 
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 استثمار تنفيذي صفة شخصية التنفيذية مساهمة مقفلة
مجموعة الرجاء املتقدمة 

 لالستثمار
1 

مساهمة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

 تنفيذي صفة شخصية التنفيذية 
تسوية املطالبات 

التأمينية 
 الصحية

السعودية شركة نكست كير 
 لتسوية املطالبات التأمينية

2 

 3 شركة حياة الشرقية التعليم تنفيذي صفة شخصية التنفيذية مساهمة مقفلة

 4 شركة الصقر للتأمين التعاوني التأمين تنفيذي صفة شخصية  مساهمة عامة



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي محمد بن فرحان بن محمد نادر

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0931

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير إدارة أعمال ومالية 4112 جامعة هيريوت وات / بريطانيا

 2 بكالوريوس محاسبة 4110 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 4102 الشريك التنفيذي لشركة املحاسبون املتحدون 

 4102 – 4104 املدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

 4100 – 4101 مدير تنفيذي ديلويت

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

رئيس لجنة  مساهمة عامة
 املراجعة

 1 كيمانول  الرعاية الصحية مستقل شخصية

 2 سبكيم املواد األساسية مستقل شخصية املراجعة مساهمة عامة

 3 اكسترا تجزئة السلع مستقل شخصية املراجعة مساهمة عامة

 4 التعاونية للتـأمين التأمين مستقل شخصية املراجعة مساهمة عامة

مساهمة 
 مقفلة

رئيس لجنة 
 املراجعة

 مستقل شخصية
توفير األيدي 

 العاملة
 5 الشركة السعودية لالستقدام

مساهمة 
 مقفلة

رئيس لجنة 
 املراجعة

 التعليم مستقل شخصية
الشركة الوطنية للتربية 

 والتعليم
6 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي مهند بن قص ي بن حسن العزاوي 

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0931

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اجلهة املاحنة اسم
 1 بكالوريوس هندسة حاسب آلي 0339 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 0331 الشركة السعودية لإلنشاءات الصناعية واملشاريع الهندسية املحدودة

 حتى اآلن – 0331 السعودية للتقنية والتجارة املحدودةالشركة 

 حتى اآلن – 5112 شركة الوسطاء للتنمية

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 ميريل لينش السعودية أوراق مالية مستقل شخصية - مساهمة مقفلة



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي مريع بن سعد بن مريع الهباش

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه60/60/1061

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه املحاسبة وحوكمة شركات 0616 جامعة درم / بريطانيا

 2 ماجستير املحاسبة واملالية 0660 جامعة برمنجهام / بريطانيا

 3 بكالوريوس املحاسبة 0660 جامعة امللك خالد

 املرشحاخلربات العملية للعضو  .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 0610 عضو مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين

 حتى اآلن – 0612 عميد شؤون الطالب بجامعة امللك خالد

 0612 - 0610 وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشؤون االكاديمية بجامعة امللك خالد

 0610 - 0611 رئيس قسم املحاسبة بجامعة امللك خالد

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، )تنفيذيصفة العضوية 
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة

رئيس لجنة 
 / املراجعة

عضو لجنة 
 املخاطر

 1 سالمة للتأمين التأمين مستقل شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدالرحمن بن سليمان بن حمود الطريقي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0831

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه اإلدارة الهندسية 0990 جامعة ميزوري / أمريكا

 2 ماجستير الهندسة الصناعية 0991 جامعة ميشيقن / أمريكا

 3 بكالوريوس اإلدارة الهندسية 0991 جامعة ميزوري / أمريكا

 4 بكالوريوس هندسة صناعية 0931 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 1100 نائب املدير العام بشركة املراعي

 1113 - 1111 مدير عام الخدمات بشركة املراعي

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة
رئيس لجنة 

 املراجعة
  شخصية

 
 ليس عضوا

الصناعة 
 والغذاء

 0 شركة املراعي

 مغلقة
 رئيس املجلس

وعضو اللجنة 
 التنفيذية

 1 شركة الخليج للتطوير الصناعي الصناعة مستقل شخصية

 مساهمة
رئيس لجنة 

 املراجعة
 التأمين مستقل شخصية

شركة الدرع العربي للتأمين 
 التعاوني
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 مساهمة
عضو لجنة 

 املراجعة
 الصناعة مستقل شخصية

شركة حسين غازي إبراهيم 
 شاكر

1 

 مساهمة
عضو لجنة 

 املراجعة
  شخصية

 
 5 الشركة السعودية للكهرباء الصناعة ليس عضوا

 مغلقة
رئيس لجنة 

 املراجعة
  شخصية

 
 طبية ليس عضوا

شركة مجموعة الدكتور 
سليمان الحبيب للخدمات 

 الطبية القابضة
1 

 حكومي
 اللجنة التنفيذية
 لجنة املراجعة

 0 التنمية الزراعيةصندوق  زراعة عضو مجلس إدارة شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي البراك علي بن صالح بن علي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0700

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص املؤهلتاريخ احلصول على  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير  هندسة الكهرباء وإدارة األعمال 0101 جامعة كلورادو/أمريكا

 2 بكالوريوس هندسة كهرباء 0101 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 6107 - 6111 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

 6111 - 6110 نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

 6111 - 0191 نائب املدير العام للتوزيع وخدمات املشتركين بكهرباء الوسطى

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة

 –املخاطر 

الترشيحات 

 الحوكمة -واملكافآت 

 1 الراجحيمصرف  أعمال مصرفية مستقل شخصية

 مساهمة
  -التنفيذية 

 ترشيحات  واملكافآت
 2 شركة املياه الوطنية خدمات مياه مستقل شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدامللك بن عبدهللا بن حمد الحقيل

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه61/70/6131

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه املحاسبة / املالية 3771 جامعة كيس ويسترن ريزرف / أمريكا

 2 ماجستير املحاسبة 6331 جامعة كيس ويسترن ريزرف / أمريكا

 3 بكالوريوس املحاسبة 6331 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 3766 عضوية مجالس إدارة شركات بأنشطة متنوعة

 3760 - 3772 مجموعة الفيصلية آخر املناصب نائب الرئيس ، واملدير التنفيذي للمالية

 3761 - 6331 عضو هيئة التدريس بمعهد اإلدارة

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

/ املراجعة  مساهمة عامة
الشركة السعودية للنقل  النقل / الطاقة مستقل شخصية التنفيذية

 1 البحري 

 مساهمة مقفلة
املراجعة / 
الترشيحات 

 واملكافآت
 2 اإلنماء لالستثمار االستثمارات مستقل شخصية

مسؤولية 
 محدودة

املراجعة / 
الترشيحات 

 واملكافآت

ممثل شخصية 
 3 للدواءالدولية  األدوية غير تنفيذي اعتبارية

 املراجعة مساهمة عامة
ممثل شخصية 

 املطاعم واألغذية غير تنفيذي اعتبارية
الكويتية  –مجموعة أمريكانا 
 4 لألغذية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي صالح بن محمد بن العلي العنيزان

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0701

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهلتاريخ احلصول  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس هندسة كهربائية 0701 جامعة امللك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 0700 - 0701 وضع األسس لبناء املدن الصناعية ومراجعة دراسات الجدوى 

 
 
  تطوير قدرات شركات الكهرباء الصغيرة في اململكة ماليا

 
 0790 - 0700 وفنيا

 3107 - 0790 توزيع وتوليد ونقل الطاقة / الشركة السعودية للكهرباء

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدالعزيز بن مسعد بن خنيفس الوذيناني

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد م60/21/2891

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه محاسبة م1660 أمريكا -فرجينيا جامعة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 اليوم -م 1660 استاذ جامعي 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي محمد بن عبدهللا بن املزيد العمرو 

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ02/20/1831

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس العلوم اإلدارية إدارة أعمال م1838 جامعة امللك سعود

 2 شهادة اللغة االنجليزية لغة انجليزية م1838 الواليات املتحدة –جامعة فلوردا 

 3 االوراق املالية امتحان تأهيل عمليات األوراق املالية –التشريعات  م0211 هيئة السوق املالية

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 0212 - 0212 عالقات املستثمرين –أمانة املجلس  –القانونية  –الحوكمة 

 0212 – 0211 املراجعة –االدارة الشرعية  –االلتزام  –إدارة املخاطر  –القانونية  –الحوكمة 

 0212 - 0222 الرقابة واالشراف على الشركات املدرجة والسوق والحوكمة –أعمال هيئة السوق املالية 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالرحمن الدريس

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ30/30/6001

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس محاسبة م6996 جامعة امللك سعود

االكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
 2 ماجستير إدارة الجودة الشاملة م1366

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 36/1362 – 36/1361 املالية في الشركة االستثمارات الرائدةنائب املدير التنفيذي املساعد للشؤون 

 61/1360 – 30/1330 مدير الشؤون املالية في شركة  االستثمارات الرائدة

 31/1362 – 36/1360 رئيس مجلس اإلدارة شركة منى العقارية

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ31/50/3051

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهلتاريخ احلصول  اسم اجلهة املاحنة
 3 بكالوريوس محاسبة م0535 خالدجامعة امللك 

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 0532 – 0535 املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

 حتى اآلن – 0532 الشركة العقارية السعودية

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     --- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالذاتيالسرية 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي فهد بن عبدهللا الراجحي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0830

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص املؤهلتاريخ احلصول على  اسم اجلهة املاحنة
 1 بكالوريوس إدارة أعمال –علوم في اإلدارة الصناعية  م0830 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 8102 -8113 رئيس مجلس إدارة شركة فهد الراجحي القابضة

 8113  - 0881 واملؤسسات املالية بشركة الراجحي املصرفية املدير العام ملجموعة الخزينة

 0881 - 0833 نائب مدير عام االستثمارات والعالقات الدولية بشركة الراجحي املصرفية

 0833 - 0830 مدير فرع مصرفي بشركة الراجحي املصرفية

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     ----- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبيد محمد سعيد سعيد

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0701

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
 0 دكتوراه وتدريب تخطيط م1993 ) بريطانيا ( ويلز جامعة

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 ه 1418 الى 1394 املنهي والتدريب الفني للتعليم العامة املؤسسة

 م 2011 الى 1998 الجنوبية املنطقة اسمنت شركة

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 عامه مساهمه
رئيس لجنة 

 املراجعة
 1 تبوك اسمنت شركة صناعي مستقل شخصيه



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عصام بن علوان بن حسن البيات

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه10/10/0701

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص املؤهلتاريخ احلصول على  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير هندسة كهربائية م0890 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 2 بكالوريوس هندسة كهربائية م0800 العراق -جامعة البصرة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 0100 - 0101 نائب رئيس قطاع الكهرباء بشركة أرامكو السعودية

 0101 - 0110 نائب رئيس قطاع الهندسة بشركة أرامكو 

 0110 – 0112 نائب رئيس لتطوير املشاريع الجديدة

 0112 - 0110 نائب رئيس إلدارة املشاريع

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     ---- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا الخيال

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0101

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص احلصول على املؤهلتاريخ  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير إدارة األعمال 0101 جامعة كاليفورنيا / أمريكا

 2 بكالوريوس الهندسة امليكانيكية 0100 جامعة كاليفورنيا / أمريكا

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 7102 -7110 السعودية للعالقات الصناعيةنائب أعلى للرئيس التنفيذي في شركة أرامكو 

 7110 -7111 نائب أعلى للرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية للتكرير والتسويق

 7111 -0111 نائب الرئيس للتخطيط العام في أرامكو

 0112 -0111 رئيس شركة البترول السعودي العاملية في نيويورك

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة الرئيسالنشاط 

 مساهمة

الترشيح والحوكمة / 

السالمة والصحة 

 والبيئة

 1 هاليبورتون  خدمات الزيت مستقل صفة شخصية

 مساهمة
املراجعة / 

 التعويضات
 2 ماراثون بتروليم تكرير وتسويق مستقل صفة شخصية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي عبدالكريم بن علي الغامدي

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد م22/01/0790

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص املؤهلتاريخ احلصول على  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير الهندسة الكيمائية 2110 / أمريكا بیتزبیرغ جامعة 

 2 بكالوريوس الهندسة الكيمائية م0771 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن –م 0771 املصافي ، التخطيط ، الهندسة(شركة أرامكو السعودية )النفط ، الغاز  ، 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة مساهمة 

 مقفلة
 مستقل ممثل شركة أرامكو عضو مجلس إدارة

الطاقة الكهربائية 

 واملياه

شركة مرافق الكهرباء واملياه بالجبيل 

 وينبع
1 

شركة ذات 

 مسؤولية محدودة
 الطاقة الكهربائية مستقل ممثل شركة أرامكو إدارةعضو مجلس 

شركة محطة الفاضلي لتوليد الطاقة 

 املزدوجة
2 

 3 األكاديمية الوطنية للطاقة الطاقة مستقل ممثل شركة أرامكو رئيس مجلس اإلدارة شركة غير ربحية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي خالد بن صالح بن عبدهللا السلطان

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0831

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهل تاريخ احلصول اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه هندسة النظم والعمليات 0991 جامعة ميتشغان / أمريكا

 2 ماجستير الرياضيات 0991 جامعة ميتشغان / أمريكا

 3 ماجستير هندسة النظم 0930 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 4 بكالوريوس النظمهندسة  0931 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن -1118 الظهران -مدير جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 1110 -1111 حائل -مدير جامعة حائل املكلف 

 1118 -0993 وزارة التعليم العالي –وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية 

 0993 -0991 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن –عميد كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي 

 0991 -0998 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن –رئيس قسم هندسة النظم 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مغلقة

التنفيذية / لجنة 

/ لجنة  املراجعة

 الترشيحات واملكافآت

 1 شركة ارامكو السعودية النفط والغاز مستقل شخص ي

 مساهمة مغلقة
التنفيذية / 

 املراجعة

ممثل لصندوق االستثمارات 

 العامة
 االستثمار التقني غير تنفيذي

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار 

 التقني "تقنية"
2 

 مساهمة مغلقة
رئيس لجنة 

 املراجعة

ممثل لجامعة امللك فهد 

 للبترول واملعادن
 غير تنفيذي

نقل التقنية وتطوير 

 التعليم
 3 شركة وادي الظهران للتقنية



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي راشد بن إبراهيم بن محمد شريف

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد ه60/21/2931

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص املؤهلتاريخ احلصول على  اسم اجلهة املاحنة
 1 ماجستير إدارة األعمال 1663 جامعة األمير سلطان

 2 بكالوريوس اإلدارة املالية 2331 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اآلن – 1622 صندوق االستثمارات العامة –رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات العامة 

 1622 الرئيس التنفيذي لشركة الرياض املالية

 1622 -1629 الرياض -مدير إدارة املصرفية االستثمارية 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 --------------- مساهمة مغلقة
ممثل لصندوق االستثمارات 

 العامة
 االستثمار العقاري  غير تنفيذي

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار 

 العقاري )دار الهجرة(
1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي نجم بن عبدهللا بن محمد الزيد

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ20/20/2930

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهلتاريخ احلصول  اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه القانون  0222 جامعة جورج واشنطن / أمريكا

 2 ماجستير القانون  2333 جامعة منيسوتا / أمريكا

 3 بكالوريوس القضاء 2330 جامعة أم القرى 

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى تاريخه – 0222مايو للتخصيصعضو مجلس إدارة املركز الوطني 

 0222أغسطس  – 0220مارس  عضو مجلس هيئة السوق املالية

 حتى تاريخه – 0222أكتوبر عضو لجنة السياسات التنظيمية واإلشراف بشركة السوق املالية السعودية "تداول"

 حتى تاريخه – 0222يناير  "سالك"عضو لجنة املراجعة بالشركة السعودية لالستثمار الزراعي واالنتاج الحيواني 

 0222مارس  -0222نوفمبر  رئيس مجموعة الحوكمة والقانونية بمصرف الراجحي

 0220مارس  – 0222سبتمبر مدير عام الشؤون القانونية بهيئة السوق املالية

 0222سبتمبر – 0220سبتمبر مساعد مدير عام الشؤون القانونية بهيئة السوق املالية

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 مستقل( غري تنفيذي،

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مغلقة

لجنة السياسات 

التنظيمية 

 واإلشراف

 1 شركة السوق املالية السعودية السوق املالية ليس عضو في املجلس ليس عضو في املجلس

 ليس عضو في املجلس ليس عضو في املجلس املراجعة مساهمة مغلقة
الزراعي واالنتاج 

 الحيواني

السعودية لالستثمار الزراعي الشركة 

 واإلنتاج الحيواني "سالك"
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 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

 االسم الرباعي رائد بن ناصر بن عبدالرحمن الريس

 اجلنسيــة سعودي تاريخ امليالد هـ10/10/0931

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص على املؤهل تاريخ احلصول اسم اجلهة املاحنة
 1 دكتوراه إدارة األعمال 6112 جامعة برادفورد / بريطانيا

 2 ماجستير االستشارية اإلدارية 6110 جامعة جون موريس / بريطانيا

 3 ماجستير إدارة األعمال 6119 جامعة برادفورد / بريطانيا

 4 بكالوريوس االسالمياالقتصاد  0333 جامعة االمام محمد بن سعود

 5 دبلوم عالي اإلدارة ومنهج البحث العلمي 6112 جامعة برادفورد / بريطانيا

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

 حتى اليوم – 6100مايو  مستشار معالي الوزير وكبير مراقبي الحسابات –وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية 

 6100ابريل  – 6101فبراير  نائب الرئيس التنفيذي واملدير العام، واملكلف بأعمال الرئيس التنفيذي واملدير العام –الشركة العربية لالستثمارات البترولية )ابيكورب( 

 6101يناير  – 6106ابريل  نائب الرئيس التنفيذي ورئيس املصرفية االستثمارية –الراجحي املالية 

 6100يناير  – 6112سبتمبر  مستشار تطوير املنتجات –ملالية الراجحي ا

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

     ---- 1 



 

 ةـــــــــــــــــــالسرية الذاتي

 البيانات الشخصية للعضو املرشح .1

Gerard Mestrallet االسم الرباعي 

 اجلنسيــة French تاريخ امليالد م10/10/0101

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2

 م املـــؤهـــــل التخصص تاريخ احلصول على املؤهل اسم اجلهة املاحنة
Ecole Polytechnique 0191 Engineering/physics Bachelor 1 

Ecole Nationale dAdministration 0199 Economy Masters 2 

Ecole  Nationale de lAviation 

Civile de Toulouse 
0190 Civil Aviation Master 3 

Institute detudes politiques de  

Toulouse 
0190 Economic Science Master 4 

 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 الفرتة جماالت اخلربة

Chairman of the Board of Engie 2016 - Pres 

Chairman and Chief Executive Officer  Engie 2008 – 2016 

Chairman of Suez Environment 2004 - 2008 

Chairman and CEO of  Suez 2001 - 2008 

 :منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيًا أخرى شركة أي أو ) مدرجة غري أو مدرجة(  أخرى مساهمة شركات إدارات جمالس يف احلالية العضوية .4

 الشكل
 للشركة القانوني

 اللجان عضوية
   العضوية طبيعة

 ممثل ، الشخصية بصفته)
 )اعتبارية شخصية عن

 ، صفة العضوية )تنفيذي
 غري تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

Listed Non Personal Capacity Non - Executive 
Multinational electric 

utility company 
Engie 1 

Listed 
Strategy 

Committee 
Personal Capacity Non - Executive 

Utility company which 

operates Largely in the 

water treatment and 

waste management 

sectors  

Suez 2 

Listed 
Remuneration 

Nomination 
Personal Capacity Independent 

A French Multinational 

banking and financial 

services company 

Societe Generale SA 3 

Listed Supervisory Personal Capacity Independent 
Conglomerate  

company 
Siemens AG 4 




