
 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 بن عبد الهادي بن عبد هللا ا�جض�� القحطا�يعبد العز�ز بن  اإلسم الر�ا��

 م29/04/1949 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 املانحةاسم ا�جهة  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 امر��ا –ار�جون  –جامعة بروتالند  1971 إدارة أعمال ب�الور�وس  1

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 ا�خدمات البحر�ة  و الب��ولية و املالية  1438 – 1398

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو  .4
ً
 أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة

مجموعة أبناء  عبد الهادي عبد  1

 القحطا�ي القابضة هللا

مجاالت  –قابضة 

 متعددة
 مساهمة مقفلة اليوجد بصفته ال�خصية عضو غ�� تنفيذي

شركة عبد الهادي عبد هللا  2

وشر�اه ل�خدمات البحر�ة و 

 الب��ولية

خدمات بخر�ة 

 و���ولية
 ذات مسؤولية محدودة اليوجد بصفته ال�خصية عضو غ�� تنفيذي

شركة القحطا�ي فيسكألعمال  3

 الكهر�ائية و الهاتفية املحدودة

أعمال كهر�ائية و 

 هاتفية
 ذات مسؤولية محدودة اليوجد بصفته ال�خصية عضو غ�� تنفيذي

 ذات مسؤولية محدودة اليوجد بصفته ال�خصية عضو غ�� تنفيذي املقاوالت شركة املها للتجارة و املقاوالت 4

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 أحمد بن سليمان بن محمد ا�جاسر اإلسم الر�ا��

 م26/10/1967 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك فهد للب��ول و املعادن 1992 اإلدارة الصناعية ب�الور�وس  1

 فر�سا – INSEADجامعة  2006 اإلدارة التنفيذية شهادة املدراء التنفيذي�ن 2

 امر��ا –ساندييغو  2008 اإلدارة التنفيذية شهادة تطو�ر القادة 3

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 مجموعة سامبا املالية –مدير عام مساعد أول  2007 – 1993

 هيئة السوق املالية –مدير عام اإلشراف ع�� مؤسسات السوق املالية  2013 – 2007

 شركة كسب املالية –العضو املنتدب  2017 – 2013

 جمعية رأس املال ا�جريئ و امللكية ا�خاصة –الرئيس التنفيذي  2019 – 2018

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان العضو�ة ا�حالية �� م .4
ً
جالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 املنبثقة م��ا:

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

تنفيذي، 

 مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة 

ال�خصية، ممثل 

عن �خصية 

 إعتبار�ة)

 عضو�ة ال�جان
الش�ل القانو�ي 

 للشركة

شركة عبد هللا محمد ابو  1

 معطي للمكتبات

تجارة ا�جملة �� األدوات 

 املكتبية

 مساهمة ال يوجد بصفته ال�خصية عضو مستقل

شركة بحر العرب لتقنية  2

 املعلومات

�جنة املراجعة،  بصفته ال�خصية عضو مستقل تقنية املعلومات

 �جنة اإلستثمار

 مساهمة

التأم�ن العر�ية شركة  3

 التعاونية

 مساهمة �جنة املراجعة بصفته ال�خصية عضو مستقل التأم�ن

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 د. عبد الرحمن بن محمد بن ناصر العنقري  اإلسم الر�ا��

 م05/11/1964 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 الر�اض –جامعة امللك سعود  1408 هندسة معمار�ة ب�الور�وس  1

 اس��اليا –جامعة نيو ساوث و�لز  1410 تصميم عمرا�ي ماجست�� 2

 اململكة املتحدة –جامعة أدن��ة  1417 التخطيط و التصميم الدكتوراه 3

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 جامعة امللك سعود –معيد  1409 – 1408

 جامعة امللك سعود –�لية العمارة و التخطيط  –قسم العمارة  –أستاذ مساعد  ح�ى األن 1418

 مستشار وز�ر النقل 1424 – 1420

 لوزارة النقل 1420 – 1420
ً
 عضو مجلس منطقة مكة ممثال

 شر�و اوناس –الرئيس التنفيذي  1441 – 1426

 السكك ا�حديدية ل�حرم�نالعمل �� تطو�ر  1431 – 1430

 العمل �� �جنة للبت �� خالفات �عاقدية 1436 – 1436

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن .4
ً
 بثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة

1       

2       

3       

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 من�� ابراهيم بطرس معشر اإلسم الر�ا��

 07/01/1969 تار�خ امليالد ارد�ي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة عمان األهلية 1994 محاسبة ب�الور�وس  1

 Charted Insurance Institute – CII – London 2004 تأم�ن دبلوم 

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 األردن –شركة النسر العر�ي للتأم�ن  2013 – 2008

 لبنان –شركة التأم�ن العر�ية ش.م.ل  2016 – 2009

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية ��  .4
ً
 مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 �ل القانو�ي للشركةالش

1 
 –شركة التأم�ن العر�ية ش.م.ل 

 لبنان
 ال�خصية بصفتة عضو مستقل التأم�ن

رئيس �جنة 

 التدقيق
 شركة مساهمة عامة

 عضو غ�� تنفيذي مالجة شركة ا�خطوط البحر�ة األردنية 2
ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة

رئيس �جنة 

 التدقيق
 شركة مساهمة عامة

3 
 -العر�ية فال�ون  شركة التأم�ن 

 ُعمان
 ال�خصية بصفتة عضو مستقل التأم�ن

رئيس �جنة 

 التدقيق
 شركة مساهمة عامة

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 غسان ابراهيم فارس عقيل اإلسم الر�ا��

 م02/05/1968 تار�خ امليالد ارد�ي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 اململكة األردنية الهاشمية –ا�جامعة األردنية  1988 محاسبة ب�الور�وس  1

 امر��ا –جامعة ثندر  ب��د  M.B.A( 1989إدارة أعمال ( ماجست�� 2

 امر��ا –نوي جامعة إلي CPA( 1993( مدقق معتمد 3

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 ارثر اندرسن –مدير تدقيق و إستشارات مالية  1994 – 1989

 الشركة العر�ية للتمو�ن و التجارة –املدير املا��  2002 – 1995

 الشركة العر�ية للتمو�ن و التجارة –نائب املدير التنفيذي  2015 – 2002

 الشركة العر�ية للتمو�ن و التجارة -املدير التنفيذي  ح�ى األن 2015

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة  .4
ً
 أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة

 عضو غ�� تنفيذي اإلستثمار الصنا�� أس��ا الصناعية 1
ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة

�جنة التدقيق 

ال�جنة  –

 التنفيذية

 شركة مساهمة عامة

 شركة فيتل القابضة 2
اإلستثمار �� 

 اإلتصاالت
 عضو غ�� تنفيذي

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة
 �جنة التدقيق

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

3 
للمساندة  الشركة الوطنية

 األرضية للط��ان
 عضو غ�� تنفيذي خدمات املطارات

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة
 اليوجد

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

 عضو غ�� تنفيذي خدمات بنكية بنك القاهرة عمان 4
ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة
 مساهمة �جنة التدقيق

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 عثمان "محمد ع��" عثمان بدير اإلسم الر�ا��

 م01/01/1938 تار�خ امليالد ارد�ي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 امر��ا –جامعة تن��ي  1963 أعمالإدارة  ب�الور�وس  1

 امر��ا –جامعة تن��ي  1966 هندسة مدنية ب�الور�وس 2

3     

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 تأسيس و إدارة شر�ات متعددة (خاصة و مساهمة) )50) إ�� (0من (

  

  

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة  .4
ً
أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 املنبثقة م��ا:

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

تنفيذي، 

 مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة 

ال�خصية، ممثل 

عن �خصية 

 إعتبار�ة)

 عضو�ة ال�جان
الش�ل القانو�ي 

 للشركة

عضو غ��  التأم�ن التأم�ن األردنية شركة 1

 تنفيذي

 عن ممثل

 إعتبار�ة �خصية

 عامة مساهمة اإلستثمارات

عضو غ��  الكهر�اء شركة الكهر�اء األردنية 2

 تنفيذي

 مساهمة عامة ال يوجد بصفته ال�خصية

 –شركة آسيا للتأم�ن  3

 العراق –كردستان 

عضو غ��  التأم�ن

 تنفيذي

 عن ممثل

 إعتبار�ة �خصية

 مساهمة عامة ال يوجد

الشركة امل��ابطة  4

 لإلستثمار

عضو غ��  إستثمار

 تنفيذي

 عن ممثل

 إعتبار�ة �خصية

 مساهمة عامة ال يوجد

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 عبد العز�ز بن صا�ح بن عبد العز�ز العم�� اإلسم الر�ا��

 م26/07/1979 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 سويسرا –جامعة و�بس��  2004 إدارة أعمال ب�الور�وس  1

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 ا�خدمات املصرفية للشر�ات 2009 – 2004

 املصرفية اإلستثمار 2012 – 2009

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة  .4
ً
 أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة

 شركة مساهمة مقفلة التنفيذية ال�خصية بصفته مستقلعضو  إستثمار شركة مك�ن �ابيتال 1

2 
 اليوجد بصفته ال�خصية عضو تنفيذي إستثمار شركة وصل لإلستثمار التجاري 

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

3 
 اليوجد بصفته ال�خصية عضو غ�� تنفيذي إستثمار شركة صندوق اإلبداع

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

4 
 اليوجد بصفته ال�خصية مجلس إدارةعضو  أغذية شركة مفاهيم الطعام

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

5 
 عضو مجلس إدارة تمو�ل عقاري  شركة بداية لتمو�ل املنازل 

 �خصية عن ممثل

 إعتبار�ة

 –التنفيذية 

 املخاطر

شركة مساهمة مالية 

 مغلقة

 مساهمة سعودية شركة التنفيذية مستقل عضو مجلس إدارة التأم�ن شركة التأم�ن العر�ية التعاونية 6

الشركة السعودية ل�جلفنة  7

 (جلفان�و)
 شركة مساهمة مغلقة   عضو مجلس إدارة تصميع األعمدة

8 
   عضو مجلس إدارة إستثمارات شركة سهل التسو�ق التجار�ة

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

9 

شركة �اد الشرق األوسط 

 للصناعات الدوائية

صناعة املواد 

املستخدمة الكيميائية 

�� صناعة 

املستحضرات 

 الصيدالنية

 شركة مساهمة مغلقة   عضو مجلس إدارة

10 
 خدمات فندقية شركة جنان املساكن التجار�ة

رئيس مجلس 

 إدارة
  

شركة ذات مسؤولية 

 محدودة

شركة املعلومة لتكنلوجيا  11

 املعلومات الدولية

اتصاالت سلكية و ال 

 سلكية

رئيس مجلس 

 إدارة
  

ذات مسؤولية شركة 

 محدودة

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 مو�ىى بن عبد العز�ز بن ع�� العم��ي�ي اإلسم الر�ا��

 ه01/07/1393 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

ال�حافة و العالقات  ب�الور�وس  1

 العامة

 جامعة اإلمام محمد بن سعود  / الر�اض ه1418

     

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

 املدير التنفيذي لشركة املاروز ل�خدمات التأمينية املحدودة 1435 – 1432

 التأمينية املحدودةاملدير العام لشركة ركن الشارقة ل�خدمات  ح�ى األن 1436

  

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن .4
ً
 بثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي�ىي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، (بصفتة 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة

      ال يوجد 1

2       

 



 ) الس��ة الذاتية1نموذج رقم (

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح .1

 محمد بن ابراهيم بن راشد املنقور  اإلسم الر�ا��

 ه14/12/1402 تار�خ امليالد سعودي ا�جنسية

 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح .2

 اسم ا�جهة املانحة تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة األم�� سلطان 2005 مالية ب�الور�وس  1

 CFA Institute 2019 مالية CFAمحلل ما�� معتمد  2

     

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح .3

 مجاالت ا�خ��ة الف��ة

عدة مناصب لدى شركة السعودي الهولندي املالية و البنك السعودي الهولندي مدير أول ، إدارة األسواق املالية  6/2014 – 09/2005

 - 2008)، مدير مساعد، إدارة األسواق املالية (2014 - 2011)، مدير إدارة األسواق املالية (2014مايو  – 2014(مارس 

 )2008 - 2005) متدرب إداري، إدارة األسواق املالية (2011

 إستثمارات امللكية ا�خاصة لدى شركة امللز املالية –مدير إستثمار  1/2017 – 6/2014

ح�ى األن) ومدير تجاري (متعاقد ملص�حة وزارة اإلس�ان)  2017مدير اإلستثمار لدى الشركة الوطنية لإلس�ان (نوفم�� ح�ى األن – 2/2017

 )2017نوفم��  – 2017بارسونز  العر�ية السعودية املحدودة (ف��اير لدى شركة 

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن .4
ً
 بثقة م��ا:العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئي��ي اسم الشركة م

صفة العضو�ة 

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضو�ة 

(بصفتة ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 إعتبار�ة)

عضو�ة 

 ال�جان
 الش�ل القانو�ي للشركة
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