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السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
يوضــح هــذا الدليــل نبــذة موجــزة عــن املرشــحني املتقدمــن لشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة التعديــن
العربيــة الســعودية (معــادن) ،وعضويــة جلنــة املراجعــة للــدورة الرابعــة التــي تبــدأ بتاريــخ 2017/10/25م
وحتــى 2020/10/24م؛ وذلــك وفقـاً لتوصيــة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت التــي رفعــت توصيتهــا ملجلــس
اإلدارة بعــد مراجعــة دقيقــة لبيانــات املتقدمــن لشــغل عضويــة املجلــس ،وفقـاً للشــروط املوضحــة يف إعــان
الشــركة يف الســوق املاليــة بتاريــخ 2017/08/17م.
يتضمــن الدليــل قائمــة بأســماء املرشــحني لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة وملخصــاً لســيرهم الذاتيــة،
وفقـاً للصالحيــات املمنوحــة للجنــة مبوجــب الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن مجلــس هيئــة الســوق
املاليــة التــي نصــت يف مادتهــا  65علــى اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة يف مجلــس اإلدارة،
وأن توصــي اللجنــة ملجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات واملعاييــر
املعتمــدة .كمــا أودعــت الشــركة يف مقرهــا الرئيــس نســخاً مــن الســير الذاتيــة ،وكافــة الوثائــق التــي تقــدم
بهــا املرشــحون الطــاع املســاهمني عليهــا .واســتعرض الدليــل قائمــة املرشــحني بحســب صفــة العضويــة
املشــترطة يف الئحــة حوكمــة الشــركات علــى النحــو اآلتــي:
أعضاء غير تنفيذيني :
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة وال يشارك يف األعمالها اليومية.
أعضاء تنفيذيني :
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغاً يف اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك يف أعمالها اليومية.
أعضاء مستقلني:
عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع باإلســتقالل التــام يف مركــزه وقراراتــه وال تنطبــق عليــه اي مــن
عــوارض اإلســتقالل املذكــوره يف الئحــة حوكمــة الشــركات
كمــا يتضمــن الدليــل قائمــة بأســماء املرشــحني مــن قبــل مجلــس اإلدارة لشــغل عضويــة جلنــة املراجعــة،
وفق ـاً للصالحيــات املمنوحــة لــه يف النظــام األســاس للشــركة ،حيــث تُشــكل اللجنــة بقــرار مــن اجلمعيــة
العامــة مكون ـ ًة مــن خمســة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن علــى أن يتــرأس اللجنــة
عضــو مــن مجلــس اإلدارة .وحتــدد الئحــة عمــل جلنــة املراجعــة مهــام اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافــأة
أعضائهــا.
األمانة العامة ملجلس اإلدارة

أعضاء غير تنفيذيين
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معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
سعودي

غير تنفيذي

1960م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
املاجستير

الهندسة امليكانيكية
إدارة األعمال

جامعة تكساس إيه آند إم
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

الواليات املتحدة األمريكية
اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

٢٠١٦م

وزير الصحة

٢٠١٥م ٢٠١٦ -م
رئيس الشركة التنفيذي ٢٠٠٩م ٢٠١٥ -
نائب للرئيس ٢٠٠٢م – ٢٠٠٩م

شركة أرامكو السعودية

١٩٧٩م – ٢٠٠٢م
عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

أرامكو السعودية

الطاقة

رئيس مجلس
اإلدارة

-

-

مساهمة
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معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
سعودي

غير تنفيذي

1957م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
تأهيل مهني
تأهيل مهني

إدارة اعمال
إدارة عمليات بنكية
اإلدارة املالية للشركات

جامعة بورتالند
معهد سيتي بنك
معهد ستي بنك

الواليات املتحدة األمريكية
اليونان
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

محافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2013م  -إلى اآلن

عدة ادوار قيادية يف الصناعة املصرفية يف اململكة

1992م 2013 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

البنك السعودي الفرنسي

البنوك

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

املجموعة السعودية

املواد االساسية

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية جلنة الترشيحات
واملكافآت
اعتبارية

مساهمة مدرجة

شركة احتاد اتصاالت

االتصاالت

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

التعدين

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج)

١٩٩٣م ١٩٩٥ -م

الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)
شركة رويال اند سان أليانس للتأمني الشرق االوسط
شركة آجل للخدمات التمويلية

1995م 1998 -م
1998م 2013 -م
٢٠٠٨م ٢٠١٣ -م

شركة ماستر كارد العاملية

١٩٩٦م ٢٠١٣ -م
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المهندس عبد اهلل بن ابراهيم السعدان
النائب األعلى للمالية واالستراتيجية والتطوير  -ارامكو السعودية
سعودي

غير تنفيذي

1962م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير
ماجستير

هندسة كيميائية
هندسة كيميائية
إدارة اعمال

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
جامعة لويزيانا يف الفييت
معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا
MIT

اململكة العربية السعودية
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

النائب األعلى للمالية واالستراتيجية والتطوير  -أرامكو السعودية
تقلد عدداً من املناصب التنفيذية يف أرمكو السعودية مبا فيها الغاز وتقنية
املعلومات والهندسة
رئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني يف شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل
احملدود (سامرف)
مهندس عمليات يف العديد من اإلدارات الفنية والتشغيلية

2014م إلى اآلن
٢٠٠٥م ٢٠١١ -م
2002م 2005 -م
 10سنوات

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

اللجنة االدارية واللجنة املركزية

أرامكو

-

-

-

-

أرامكو

-

-

-

-

أرامكو

شركة ينبع أرامكو سينوبك
للتكرير (ياسرف)

-

-

-

-

-

-

-

-

عضو مجلس ادارة شركة معادن

التعدين

غير تنفيذي

عضو اللجنة االستشارية لكلية
االدارة الصناعية

جامعة امللك فهد للبترول
واملعادن

ممثل عن شخصية جلنة املراجعة ،واللجنة
التنفيذية
اعتبارية

مجلس االستراتيجيات وجلنة
التنظيم والتطوير االداري

رئيس جلنة مراجعة اخلدمات

رئيس مجلس ادارة

شركة اس ()S-Oil

-

-

-

-

غير تنفيذي

-

-

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

رئيس مجلس إدارة شركة جونز هوبكبنز

-

رئيس مجلس ادارة أرامكو للتجارة

-

رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل احملدود (سامرف)

-
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الدكتور كالوس كلينفلند
مستشار
أمريكي

غير تنفيذي

1957م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

ماجستير
دكتوراه

إدارة أعمال
االدارة االستراتيجية

جامعة قوتنجن Göttingen

أملانيا
أملانيا

Strategic Management

جامعة ورزبيرج Würzburg

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة أركونك
ً
تقلد العديد من املناصب يف شركة ألكوا حتى ُعني رئيساً تنفيذيا للشركة
ورئيسا ملجلس اإلدارة

2016م2017-م

(التعدين ،والتشييد والبناء)
ً
ً
تقلد العديد من املناصب يف شركة سيمنس حتى ُعني رئيسا تنفيذيا للشركة
(قطاع االتصاالت ،الطاقة ،األدوية ،األجهزة الطبية ،التقنية ،املواصالت)
مستشار ومدير املنتجات يف قطاع صناعة األدوية شركة sgurd SNC

2007م 2016 -م
1986م 2007 -م
1982م 1985 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

فيرو البس FeroLabs

صناعة اآلالت الصناعية

مستقل

بصفته الشخصية

-

ذات مسؤولية محدودة

كي  2إلفيشن K2Elevation

محفظة استثمارية

مؤسس

بصفته الشخصية

-

ذات مسؤولية محدودة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

باير () Bayer AG

 10سنوات

هيوليت باكارد () Hewlett Packard

 3سنوات

مورغن ستانلي () Morgan Stanley

 6سنوات

األستاذ ريتشارد أوبراين
مستشار تعدين
أمريكي

غير تنفيذي

1954م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
دكتوراه مهنية

اقتصاد
قانون

جامعة شيكاغو
كلية لويس اند كالرك للقانون

الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

املدير املالي والرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين ،واحدة من كبريات
شركات تعدين الذهب يف العالم

٢٠٠٥م ٢٠١٣-م

مدير العمليات واملدير املالي وغيرها من املناصب يف باسيفي كورب  -والتي
تعمل يف مجال الفحم ،والتعدين ،وتوليد الكهرباء ،والتوزيع والنقل

١٩٨٤م ٢٠٠٠ -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

إكسل للطاقة

الطاقة الكهربائية

غير تنفيذي

بصفته
الشخصية

رئيس جلنة املراجعة
عضو جلنة العمليات
مساهمة مدرجة
عضو جلنة البيئة
والسالمة

شركة مواد فولكان

انتاج املواد األولية للبناء

غير تنفيذي

بصفته
الشخصية

رئيس جلنة املراجعة،
وعضو جلنة الصحة مساهمة مدرجة
والسالمة والبيئة
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الشكل القانوني للشركة

اعضاء تنفيذيين

المهندس خالد بن صالح المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين (معادن)
سعودي

تنفيذي

1961م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

هندسة مدنية
إدارة أعمال

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

شغل يف شركة معادن منصب نائب الرئيس للشؤون الصناعية ثم نائب الرئيس
للفوسفات وتطوير األعمال اجلديدة حتى ٢٠١١م ومن ثم رئيساً للشركة حتى
اآلن

2006م  -حتى اآلن
1993م 2006-م

املدير العام وأمني سر مجلس اإلدارة  -اسمنت القصيم
عمل يف قسم تخطيط التكلفة والربح ثم رئيساً للقسم ثم مديراً للمحاسبة يف
١٩٨٧م ١٩٩٣ -م
الشركة وأخيرا نائب الرئيس للمالية  -الشركة الشرقية للبتروكيماويات (ﺷﺮق)
عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

بنك اخلليج الدولي

البنوك

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

رئيس جلنة
الترشيحات واملكافآت،
مساهمة
عضو جلنة املراقبة،
عضو جلنة حوكمة
الشركات

التعدين

تنفيذي

الرئيس التنفيذي

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

الشركة السعودية للخطوط احلديدية "سار"

2007م 2011-م

شركة اسمنت القصيم

2007م 2011-م
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اللجنة التنفيذية

الشكل القانوني للشركة

مساهمة مدرجة

أعضاء مستقلين
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المهندس عبداهلل بن محمد العيسى
الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار
سعودي

مستقل

1956م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

الهندسة الصناعية
إدارة املشروعات الهندسية

جامعة سوثيرن ميثوديست
جامعة سوثيرن ميثوديست

الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

شركة أصيلة لالستثمار( ،الرئيس التنفيذي)
مكتب عبد اهلل محمد العيسى مهندسون استشاريون( ،رئيس مجلس اإلدارة)

2010م حتى اآلن
1981م – حتى اآلن

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

بنك الرياض (رئيس مجلس اإلدارة)

القطاع املصريف

مستقل

بصفته الشخصية

سابك

البتروكيماويات

مستقل

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

مجموعة التخطيط
االستراتيجي
جلنة املراجعة ،جلنة
الترشيحات واملكافآت

الشكل القانوني للشركة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

دور للضيافة (رئيس مجلس اإلدارة)

النشاط الفندقي واملناطق
السياحية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

جلنة الترشيحات
واملكافآت

مساهمة مدرجة

شركة احتاد االتصاالت (موبايلي)

قطاع االتصاالت

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية

مساهمة مدرجة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

التعدين

غير تنفيذي

بصفته ممثل
للحكومة

جلنة الترشيحات
واملكافآت

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

شركة أسمنت العربية (رئيس مجلس اإلدارة)

2003م – 2016م

شركة جدوى لالستثمار
الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رئيس مجلس اإلدارة)

2007م – 2007م
2004م – 2012م
2003م – 2014م

شركة صناعات منتجات األسمنت (رئيس مجلس اإلدارة)

مدارس امللك فيصل
بنك الرياض
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2003م – 2009م
1994م – 2012م
٢٠٠٧م ٢٠١٢ -م

األستاذة لبنى بنت سليمان العليان
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية
سعودي

مستقل

1955م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة فخرية

العلوم
إدارة أعمال
قانون

جامعة كورنيل
جامعة إنديانا
كلية ترينيتي

الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
دبلن  ،إيرلندا

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان املالية

 30سنة

مساعدة لرئيس مجلس إدارة شركة العليان املالية

 3سنوات

محللة مالية يف مجموعة جي بي مورغان

برنامج تدريب

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األول

املصارف واخلدمات املالية

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية اللجنة التنفيذية وجلنة
الترشيحات واملكافآت
اعتبارية

شركة مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة التعدين
العربية السعودية (معادن)

االستثمار الصناعي

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية جلنة الترشيحات
واملكافآت
اعتبارية

شركة مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة شلمبرقير

خدمات حقول النفط

مستقل

Schlumberger

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

اللجنة املالية ،جلنة
الشؤون التنظيمية

الشكل القانوني للشركة

شركة مساهمة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

أليانز أس أي

مارس ٥١٠٢م حتى اآلن

ماكنزي وشركاه

ديسمبر ٢٠١٢م حتى اآلن

بنك أوف أمريكا -ميريل لينش

ديسمبر ٢٠١٦م حتى اآلن

بنك أكبانك التركي

ابريل ٢٠٠٩م حتى اآلن
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المهندس عزام بن ياسر شلبي
الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة
سعودي

مستقل

 1956م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

هندسة مدنية
إدارة اعمال

جامعة والية اوكالهوما OSU
معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا MIT

الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
الفترة

مجاالت الخبرة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة  -الرئيس التنفيذي -قيادة الشركة وادارتها
يف اعمال التصنيع وخدمات الطاقة و اإلشراف على الشركات التابعة والزميلة
ووضع اخلطط اإلستراتيجية وتنفيذها وتطوير املشاريع ،والقيام بعمليات
االستحواذ لشركات محلية وعاملية وانشاء الشركات املشتركة والتحالفات.
البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية  -الرئيس  -تطوير السياسات لتمكني
تنمية قطاعات صناعية مهمة لإلقتصاد الوطني ومنها التعدين واملعادن ،والقيام
بتطوير مشاريع احملورية والتفاوض مع الشركات العاملية لإلستثمار فيها.
وزارة البترول والثروة املعدنية  -مستشار  -االستشارات الصناعية وتأسيس
برنامج حكومي لتطوير التجمعات الصناعية.
شركة أرامكو السعودية -إدارة مشاريع تطوير وانتاج البترول والغاز -تخطيط
املنشآت الصناعية واملرافق -تطوير االعمال اجلديدة -إدارة الشركات املشتركة
يف تكرير النفط -تطوير مشاريع عاملية يف تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات.

2015م إلى اآلن

٢٠٠٧م ٢٠١٥ -م
2006م 2007 -م
١٩٨١م 2006 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

شركة احلفر العربية

آبار النفط والفار

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية جلنة الترشيحات
واملكافآت
اعتبارية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

مسؤولية محدودة

شركة طاقة آرشر

خدمات حقول النفط

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

-

مسؤولية محدودة

شركة طاقة ساجنل

خدمات حقول النفط

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

-

مسؤولية محدودة

شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

التعدين

مستقل

بصفته الشخصية

جلنة املراجعة

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية

٢٠٠٧م ٢٠١٥ -م
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األستاذ سلمان بن محمد الجشي
الرئيس والمالك لمجموعة سلمان الجشي
سعودي

مستقل

1964م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير تنفيذي

ادارة اعمال
ادارة اعمال

جامعة امللك سعود
اجلامعة األمريكية يف بيروت

اململكة العربية السعودية
لبنان

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

العمل يف مجال االستثمار والتجارة والصناعة

مدة  27سنة

العمل يف القطاع الطبي والتأمني

 10سنوات

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

مجموعة الرجاء املتقدمة لالستثمار

استثمار

تنفيذي

-

اللجنة التنفيذية

مساهمة

شركة اخلبر لتطوير املشاريع

تطوير املشاريع الصناعية

تنفيذي

-

اللجنة التنفيذية

مساهمة

شركة نكست كير السعودية لتسوية
املطالبات التأمينية
شركة حياة الشرقية
شركة الصقر للتأمني التعاوني
شركة كوننجهام ليندسي السعودية
ملعاينة وتقدير اخلسائر

تسوية املطالبات التأمينية
الصحية
التعليم بكافة انواعه
التأمني بكافة انواعه

تنفيذي

-

اللجنة التنفيذية

مساهمة ذات مسؤولية محدودة

تنفيذي
تنفيذي

-

اللجنة التنفيذية
-

مساهمة
مساهمة مدرجة

معاينة وتقدير اخلسائر

تنفيذي

-

اللجنة التنفيذية

-

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

شركة الغاز والتصنيع الوطنية  /دورتني

2010م 2016 -م

شركة الشفاء للحقن الطبية
شركة وطن لالستثمار
شركة التطوير الكيميائي

2010م 2016 -م
2008م 2011 -م
٢٠٠٦م ٢٠١١ -م
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األستاذ عبد اهلل بن سعود الملحم
سعودي

مستقل

 1945م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
برنامج الزمالة يف االئتمان املصريف

جتارة و اقتصاد
التمويل واالئتمان

كلية التجارة بجامعة البصرة
بنك تشيس مانهاتن

العراق
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

مدير عام للشركة الوطنية لصناعة البطاريات

1998م 2002 -م

مدير عام للشركة الوطنية للصناعات الزجاجية

1991م 1992 -م

مدير الشؤون املالية واالدارية لشركة التصنيع الوطنية

١٩٨٣م ١٩٩٨ -م

البنك السعودي لالستثمار  -إدارة متويل الشركات

1978م 1983-م

بنك الكويت الوطني

1969م 1978 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

ال يوجد

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

األستاذ نادر بن راشد الناصر
سعودي

مستقل

 1971م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس

إدارة أعمال و تسويق

اجلامعة األمريكية العاملية

الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي لـ( الشركة السعودية للنقل واالستثمار ) "مبرد"
مت تعديل اسمها مؤخرا إلى شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية.

نوفمبر 2012م  -نوفمبر 2016م

مدير عام  -شركة أوتو ستار إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى
القابضة.
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي لشركة

اغسطس 2010م  -نوفمبر 2012م
نوفمبر ٢٠٠٧م  -مارس ٢٠١٠م

.Kroll Associates UK Ltd

يونيو 2004م  -يونيو 2007م

مدير عام شركة Wall Street Institute (WSI) G.C.C

1997م 2003 -م
1995م 1997 -م

مدير شركة ()Future Entertainment

مدير التسويق لشركة Thomson Imaging System Boston

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

ال يوجد

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

الشركة العربية خلدمات األمن والسالمة " أمنكو"

مارس ٢٠١٤م  -نوفمبر ٢٠١٦م
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األستاذ أحمد بن محمد المنيفي
المؤسس والرئيس التنفيذي

دار االندماج واالستحواذ لالستشارات المالية
سعودي

مستقل

1964م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس

اقتصاد

جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

الرئيس التنفيذي و املؤسس  -دار اإلندماج و اإلستحواذ لإلستشارات املالية
(ماندا)

مايو 2016م  -حتى تاريخه

الرئيس التنفيذي  -شركة ألنب كابيتال العربية السعودية

أكتوبر  2014م  -مايو 2016م

الرئيس التنفيذي إلدارة متويل الشركات  -شركة الشرق األوسط لالستثمار
املالي (ميفك كابيتال)

يونيو ٢٠١٣م  -سبتمبر ٢٠١٤م
فبراير  2011م  -مايو 2013م

نائب رئيس  -إدارة املصرفية االستثمارية  -شركة سويكورب

مدير عام مساعد  -إدارة املصرفية االستثمارية  -سامبا كابيتال

فبراير 2001م -يناير 2013م

مدير عام مساعد  -مجموعة سامبا املالية

مايو 1994م  -أغسطس 2000م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

معالم للتمويل

متويل مالي

ال ينطبق

ال ينطبق

جلنة االئتمان
واملخاطر

مساهمة

موطن العقارية

تطوير عقاري

ال ينطبق

ال ينطبق

جلنة الطرح يف السوق
املالية

مساهمة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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األستاذ سلمان بن ناصر الهواوي
سعودي

مستقل

1973م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس

محاسبة

جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

مدير عالقات املستثمرين للمجموعة  -شركة املراعي

نوفمبر 2013م  -مايو 2017م

مدير شعبة القوائم املالية  -مجموعة االتصاالت السعودية

مايو 2009م  -أغسطس 2012م

مسؤول تقارير مالية وموازنة  -شركة السوق املالية السعودية (تداول)

أغسطس 2007م  -ديسمبر ٢٠٠٨م

اخصائي محاسبة  -شركة االتصاالت السعودية

يونيو 2004م  -يوليو 2007م

مساعد مدقق ومحلل مالي  -صندوق التنمية الصناعية السعودي

أغسطس 2002م  -اكتوبر 2003م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

الشركة العقارية السعودية

إدارة وتطوير العقارات

مستقل

بصفته الشخصية

جلنة املراجعة

مساهمة

الشركة السعودية للصناعات املتطورة االستثمارات والتمويل

مستقل

بصفته الشخصية

بدأت الدورة يف

١٧سبتمبر ٢٠١٧م

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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األستاذ مازن بن ابراهيم عبد السالم
المراقب العام وسكرتير مجلس االدارة
مستشفى الدكتور سمير عباس
سعودي

مستقل

 1980م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس

هندسة النظم

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

املراقب العام وسكرتير مجلس االدارة  -مستشفى الدكتور سمير عباس

2016م  -إلى اآلن

مدير االدارة االستراتيجية والتميز املؤسسي  -شركة املرجان القابضة

2014م 2016 -م

مدير العمليات املالية  -مستشفى باقدو الدكتور عرفان العام

مارس 2014م  -اكتوبر 2014م

مدير اقليم املنطقة الغربية  -شركة سند للتأمني التعاوني

مارس 2013م  -مارس 2014م

مدير إدارة املخاطر -سكرتير مجلس االدارة  -مدير التسويق  -مدير ضمان
اجلودة  -شركة سالمة للتأمني التعاوني

اغسطس 2006م  -مارس 2013م

مدير قسم  -شركة بندة املتحدة

فبراير 2004م  -اغسطس 2006م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

ال يوجد

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

الدكتور مريع بن سعد الهباش
استاذ مشارك بتخصص محاسبة مالية وحوكمة الشركات
جامعة الملك خالد

سعودي

مستقل

1980م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

محاسبة
محاسبة ومتويل

جامعة امللك خالد
جامعة برمنجهام

اململكة العربية السعودية
املمكلة املتحدة

دكتوراه

محاسبة وحوكمة الشركات

جامعة درم

املمكلة املتحدة

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

إستاذ مشارك بكلية العلوم اإلدارية واملالية
عميد شئون الطالب بجامعة امللك خالد
إستاذ مساعد
وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشئون األكادميية بجامعة امللك خالد
رئيس قسم احملاسبة بجامعة امللك خالد
معيد بكلية العلوم اإلدارية واملالية بجامعة امللك خالد
محاسب  -شركة اإلتصاالت السعودية
متدرب لدى مؤسسة النقد السعودي

٢٠١٤م الى اآلن
سبتمبر 2013م إلى اآلن
اكتوبر 2010م 2013-م
نوفمبر 2012م  -سبتمبر2013م
نوفمبر  2011م -نوفمبر 2012م
فبراير  2003م -فبراير 2004م
يونيو  2002م -فبراير 2003م
فبراير  - 2002مايو 2002

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

عضو مجلس إدارة  -شركة سالمة
للتأمني

عضو مجلس إدارة

مستقل

صفتة شخصية

املراجعة/املخاطر

مساهمة مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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األستاذ عبداهلل بن جاسر الماضي
نائب رئيس االعمال لشركة تراء لالستشارات
سعودي

مستقل

1966م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

دبلوم
بكالوريوس

حتليل مالي
محاسبة

األكادميية االمريكية لإلدارة املالية
جامعة امللك سعود

الواليات املتحدة األمريكية
اململكة العربية السعودية

ماجستير

إدارة أعمال

جامعة امللك عبد العزيز

اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

نائب رئيس االعمال لشركة تراء لالستشارات
مدير أعمال وحدة ال  MTBEـ العاملية  -قطاع الكيماويات  -سابك
مدير أعمال وحدة ميثانول العاملية  -قطاع الكيماويات  -سابك
مدير إدارة امليثانول العاملية  -قطاع الكيماويات  -سابك
مدير إدارة اعمال مشتقات الكلورين العاملية  -قطاع الكيماويات  -سابك
عضو فريق مشروع سابك الواحدة العاملي
قيادة تنفيذ مشروع سلسلة االمدادات االستراتيجية يف وحدة الكيماويات -
سابك
مدير إدارة منتجات امللدنات  -وحدة استراتيجية االعمال الكيماويات الوسطية
 سابكمدير إدارة التخطيط والتشغيل  -وحدة الكيماويات الوسطية  -سابك
مدير إدارة املتاجرة اإلدارة العامة للفرص اجلديدة  -سابك
مدير منتج  -ادارة تطوير االعمال  -سابك

2016م إلى اآلن
2014م 2016 -م
٢٠١٣م 2014 -م
2011م 2013 -م
2009م 2011 -م
2009م
2009م
2007م  2009 -م
2005م 2007 -م
1998م
1993م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

الشركة السعودية للميثانول شركة
الرازي إحدى شركات سابك التابعة

بتروكيماويات

مستقل

ممثل سابك

عضو جلنة االعمال

مساهمه

شركة اجلبس األهلية

مواد أساسية

غير تنفيذي

ممثل شركة أبناء
محمد الراجحي

رئيس للجنة املراجعة

مساهمه مدرجة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

شركة مجموعة محمد املعجل

غير محدد

شركة ابن سيناء
شركة صدف
شركة البيروني

-
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األستاذ محمد بن فرحان بن نادر
الشريك التنفيذي

لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية
سعودي

مستقل

1978م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

ماجستير
بكالوريوس

إدارة أعمال ومالية
محاسبة

جامعة هيريوت وات
جامعة امللك سعود

اململكة املتحدة
اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

الشريك التنفيذي لشركة احملاسبون املتحدون عضو مجموعة ار اس ام العاملية

2015م  -حتى اآلن

املدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

2012م 2014 -م

مدير تنفيذي لدى ديلويت

2010م 2011 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

كيمانول

الرعاية الصحية

مستقل

صفته الشخصية

رئيس جلنة املراجعة

مساهمة عامة

سبكيم

اكسترا
التعاونية للتأمني
الشركة السعودية لألستقدام
الشركة الوطنية للتربية والتعليم

املواد األساسية
جتزئة السلع الكمالية
التأمني
توفير االيدي العاملة
للقطاعات
نشاط التعليم

مستقل
مستقل
مستقل

صفته الشخصية عضو جلنة املراجعة مساهمة عامة
صفته الشخصية عضو جلنة املراجعة مساهمة عامة
صفته الشخصية عضو جلنة املراجعة مساهمة عامة

مستقل

صفته الشخصية رئيس جلنة املراجعة مساهمة مغلقة

مستقل

صفته الشخصية رئيس جلنة املراجعة مساهمة مغلقة

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

اليوجد
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األستاذ ياسر بن محمد الحربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي  -شركة ابرال
سعودي

مستقل

1970م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس

علم اللغويات

جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

املؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ابرال الدولية

١٩٩٠م  -حتى اآلن

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

الشركة األهلية للتأمني التعاوني

أنشطة وأعمال التأمني

مستقل

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
شركة ابرال الدولية
الشركة العربية لهندرة النظم
بنك مسقط (عضو مجلس إدارة
صندوق االسهم العمانية)

نشاط التعليم
-

مستقل
-

-

-

طبيعة العضوية

جلنة االستثمار
بصفته
 ،جلنة املكافآت
الشخصية
والترشيحات
صفته الشخصية رئيس جلنة املراجعة مساهمة مغلقة
-

مساهمة مدرجة

-

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

شركة هيوسنت تكنولوجيز  -بريطانيا

٢٠٠٣م ٢٠١٣ -م

شركة األمثل للتعليم والتدريب

٢٠٠٩م ٢٠١٣ -م

شركة الرياض للتعمير

٢٠١٠م ٢٠١٣-م

منظمة القيادات العربية الشبابية

٢٠٠٨م ٢٠١٢ -م
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عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

-

-

األستاذ تركي بن حمد الجبرين
مدير مشروع  -االتصاالت السعودية
سعودي

مستقل

1982م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

هندسة كهربائية
إدارة أعمال

الكلية التقنية
جامعة كاليفورنيا

اململكة العربية السعودية
الواليات املتحدة األمريكية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

إدارة املشاريع والتسويق

2005م 2017 -م

االستشارات

2005م 2012 -م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

ال يوجد

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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عادل بن عطا اهلل الجبرتي
مدير االمتثال ،شركة إعمار المدينة اإلقتصادية
سعودي

مستقل

1976م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير تنفيذي

ادارة هندسة نظم
سياسة عامة

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
جامعة امللك عبدالعزيز

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

سنوات الخبرة وتفاصيلها
مجاالت الخبرة

الفترة

االمتثال واحلوكمة وشؤون املساهمني
مهندس خطوط إنتاج يف شركة الزامل للمكيفات

٢٠٠٧م – حتى اآلن
٢٠٠٥م – ٢٠٠٧م

مهندس تخطيط شبكات يف اإلقليم الشرقي لشركة االتصاالت السعودية

٢٠٠٣م – ٢٠٠٥م

عضوية مجالس اإلدارة الحالية
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة
العضوية

طبيعة العضوية

-

عضوية مجالس اإلدارة السابقة (آخر ستة سنوات)
اسم الشركة

الفترة

ال يوجد
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عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

أعضاء لجنة المراجعة

دليل المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن» |

29

المهندس عبد اهلل بن ابراهيم السعدان
النائب األعلى للمالية واالستراتيجية والتطوير  -ارامكو السعودية
سعودي

1962م

غير تنفيذي

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير
ماجستير

هندسة كيميائية
هندسة كيميائية
إدارة اعمال

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
جامعة لويزيانا يف الفييت
معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا
MIT

اململكة العربية السعودية
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

وميتلــك األســتاذ عبــداهلل خبــرة عمليــة يف أرامكــو الســعودية تزيــد عــن ثالثــن (  ) 30عا ًمــا ،قضــى األعــوام العشــرة األولــى منهــا يف وظيفــة مهنــدس عمليــات
يف العديــد مــن اإلدارات الفنيــة والتشــغيلية يف الشــركة مــن ضمنهــا إدارة أســاليب التصنيــع واملراقبــة ،وإدارة معامــل بقيــق ،وإدرا ة اإلنتــاج يف املنطقــة الشــمالية،
وإدارة اإلنتــاج يف املنطقــة اجلنوبيــة ،وإدارة مصفــاة الريــاض.
يشــغل األســتاذ عبــداهلل الســعدان عضويــة العديــد مــن جلــان ومجالــس العمــل يف أرامكــو الســعودية ،مثــل اللجنــة اإلداريــة ،واللجنــة املركزيــة ،وجلنــة تعــارض
املصالــح وأخالقيــات العمــل ،ومجلــس اإلســتراتيجيات ،وجلنــة التطويــر والتنظيــم اإلداري .كمــا يشــغل ً
أيضــا منصــب رئيــس جلنــة مراجعــة اخلدمــات ،ورئيــس
مجلــس إدارة شــركة أرامكــو للتجــارة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ينبــع ارامكــو ســينوبك للتكريــر (ياســرف)،
وعضو مجلس إدارة شركة معادن ،وعضو اللجنة االستشارية لكلية االدارة الصناعية يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
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المهندس عزام بن ياسر شلبي
الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة
سعودي

مستقل

 1956م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

هندسة مدنية
إدارة اعمال

جامعة والية اوكالهوما OSU
معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا MIT

الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

يشــغل األســتاذ عــزام بــن ياســر شــلبي حاليـاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة "طاقــة" وعضــو مجلــس إدارة شــركة مصفــاة أرامكــو
الســعودية شــل وشــركة احلفــر العربــي وشــركة طاقــة ســاجنل ،حيــث ميتلــك خبــرة غنيــة وقويــة يف شــركة أرامكــو الســعودية تزيــد عــن خمســة وعشــرون ()٢٥
عا ًمــا ،شــغل خاللهــا مناصــب قياديــة وإداريــة متنوعــة منهــا تطويــر األعمــال والتخطيــط وتطويــر املشــاريع وإدارة الشــركات العامليــة ،وتــرأس البرنامــج الوطنــي
لتطويــر التجمعــات الصناعيــة منــذ بدايــة تأسيســه يف عــام ٢٠٠٧م.
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المهندس خالد بن حمد السناني
سعودي

 1960م

مستقل

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

بكالوريوس
ماجستير

الهندسة املدنية
الهندسة املدنية

كلية سانت مارتن
جامعة كولورادو

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية

عمــل املهنــدس خالــد مستشــاراً ســابقاً واملشــرف علــى إدارة إمــدادات الغــاز وتســعيرة يف وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ،ويشــغل عضــو مجلــس إدارة
الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع منــذ مايــو ٢٠٠٦م ،كمــا تقلــد العديــد مــن املناصــب العليــا يف شــركة أرامكــو يف الفتــرة مابــن عــام 1992م وحتــى عــام ٢٠٠٣م مبــا
يف ذلــك مهنــدس مشــاريع لــدى احلــرس الوطنــي الســعودي يف الفتــرة مــا بــن عــام ١٩٩٢م وحتــى ١٩٩٤م وكان آنــذاك املســؤول عــن إجــراء الدراســات .كمــا شــغل
عضويــة مجلــس ادارة شــركة التعديــن العربيــة الســعودية ( معــادن ) لدورتــن متتاليــن.
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وليد بن إبراهيم شكري
مستشار
سعودي

مستقل

 1956م

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجهة المانحة

الدولة

درجة البكالوريوس
شهادة مهنية

اإلدارة الصناعية
احملاسبة واملراجعة

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
زمالة احملاسبني القانونيني -الواليات
املتحدة األمريكية –. CPA

اململكة العربية السعودية
الواليات املتحدة األمريكية

شهادة مهنية

احملاسبة واملراجعة

زمالة احملاسبني القانونيني السعوديني -
اململكة العربية السعودية – SOCPA

اململكة العربية السعودية

يتمتــع األســتاذ وليــد شــكري بالعديــد مــن اخلبــرات يف مجــال احملاســبة واملراجعــة مــن خــال مســيرته املهنيــة التــي تقلــد فيهــا عــدداً مــن األعمــال واملناصــب
احملليــة والدوليــة .حيــث عمــل شــريكاً تنفيذيـاً لــدى اجلريــد وشــركاه أحــد أعضــاء برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز  CWPالعامليــة ،وديلويــت تــوش  ،T&Dعمــل
مــن خاللهــا علــى برامــج التخطيــط والتنظيــم واإلشــراف علــى خدمــات املراجعــة املتقدمــة لشــركة أرامكــو الســعودية.
يشــغل عضويــة مجالــس إدارة محليــة ودوليــة مثــل شــركة احلكيــر ،ومجموعــة املتبولــي .ويعمــل األســتاذ شــكري حالي ـاً كمستشــار يف مجــال املراجعــة تدقيــق
احلســابات املراجعــة واملخاطــر وااللتــزام ،ولديــه عضويــات يف جلــان مختصــة بتلــك األعمــال كشــركة التعديــن العربيــة الســعودية «معــادن» ،وجامعــة امللــك فهــد
للبتــرول واملعــادن ،والهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن ،وجلنــة املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة ،وشــركة ميبكــو ،وشــركة تكويــن ،وشــركة مشــروع غــاز جيــزان،
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