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 ( 5202/ 30/6إىل    2022/ 7/ 1لدورة املجلس )من  أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم  بيان مبؤهالت رئيس و 

 اسم العضو  م 

 تصنيف العضوية  

)عضو مجلس  

 دارة( اإل 

 ملخص املؤهالت العلمية 

 أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني: 

أ. سليامن بن عبد القادر   .1

 املهيدب 

 اإلدارة( )رئيس مجلس 

املهيدب وأوالده، وعضو مجلس إدارة    رئيس مجلس إدارة رشكة عبدالقادر  الوظائف الحالية: غري تنفيذي 

يف العديد من الرشكات وهي: رشكة املراعي، رشكة رافال للتطوير العقاري، رشكة أموال 

  .الخليج لالستثامر التجاري، ورشكة املهيدب القابضة

السابقة:  رئيس    الوظائف  )مبكو(،  الورق  لصناعة  األوسط  الرشق  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 

 .ة األوىل للتطوير العقاري، رشكة ثبات لإلنشاءاتمجلس إدارة الرشك

 .كلية الطب، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية  -السنة الثانية املؤهالت:  

والتطوير   الخربات: االستثامرات  وإدارة  والبنكية  والصناعية  التجارية  األعامل  إدارة  مجال 

 إدارات عدد من الرشكات واللجان.  العقاري واملقاوالت، باإلضافة لعضويته يف مجلس

أ.  بدر بن عبد الله    .2

 العيىس

نائب رئيس مجلس  )

 اإلدارة( 

الرئيس التنفيذي لرشكة أصيلة لالستثامر ورئيس مجلس إدارة رشكة صافوال    الوظائف الحالية:  غري تنفيذي 

 .لألغذية وعضوية مجلس إدارة العديد من رشكات مجموعة صافوال

السابقة: أمياس   الوظائف  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  لالستثامر،  أصيلة  لرشكة  املايل  املدير 

إس ب  أتش  برشكة  االستثامرية  املحافظ  مدير  محلل    القابضة،  املحدودة،  السعودية  يس 

 .جي ب مورغان -سابك أمريكا، محلل مايل -مايل وتسويقي 

بكالوريوس يف   -جامعة رايس    –ماجستري يف إدارة األعامل    املؤهالت:   الواليات املتحدة، 

 .(CFA) الواليات املتحدة، ومحلل مايل معتمد –جامعة فريجينيا  -االقتصاد

و   الخربات: املايل  الرشكات املجال  وتحليل  دراسة  االستثامرية،  املحافظ  وإدارة  اإلداري 

املدرجة مالياً، باإلضافة لعضويته يف مجالس إدارات واللجان عدد من الرشكات املدرجة والغري  

 مدرجة. 
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 اسم العضو  م 

 تصنيف العضوية  

)عضو مجلس  

 دارة( اإل 

 ملخص املؤهالت العلمية 

3.  

أ. فهد بن عبد الله  

 القاسم

 الرشيك املدير ورئيس مجلس اإلدارة ـ مكتب القاسم للمحاسبة. الوظائف الحالية: غري تنفيذي 

ة، املـدير الـعام   الوـظائف الســـابـقة: ــتشــــارات املـالـي ـــكة أموال لالسـ الرئيس التنفـيذي لرشـ

ملجموعـة العثيم التجـاريـة، رشيـك مـدير رشكـة   ب ام جي العربيـة، املـدير التنفيـذي 

 ون معتمدون.ملستشفى دله ورشيك مبكتب القاسم محاسبون قاني

بكالوريوس علوم إدارية تخصــص محاســبة، )جامعة امللك ســعود( وبرنامج اإلدارة   املؤهالت: 

 املتقدمة والقيادة )جامعة اكسفورد(.

 –مؤسـسـة ـصحية إدارة تنفيذية   –اسـتشـارات مالية وإدارية ومراجعة، إدارة تنفيذية  الخربات: 

 لس إدارة ولجان عدد من الرشكات.تجارة وتجزئة وجملة باإلضافة اىل عضويته يف مجا

4.  

م. معتز بن قيص  

 العزاوي 

ــوـية مـجالس   الوـظائف الـحالـية: غري تنفيذي  ــاـفة لعضـ ــة ـباإلضـ امـلدير التنفـيذي ملجموـعة رشـكاـته الـخاصـ

اإلدارة للعديد من الرشــكات: نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياو ورئيس مجلس إدارة اســمن  

ــمـن  العربـية، هريف  ــاالت )موـبايع(، اسـ ــوـية مـجالس إدارة رشـكة اتـحاد اتصـ القطراـنة وعضـ

ة واملـشاري  الهندـسية، الوـسطاء للتنمية، الـسعودية لألغذية، الـسعودية لإلنـشاءات الـصناعي

 للتقنية والتجارة.

يتوىل إدارة أعامله الخاصــة باإلضــافة لعضــوية رشكة مريل لينش العربية   الوظائف الســابقة: 

 السعودية.

 بكالوريوس هندسة الحاسب اآليل من جامعة امللك سعود بالرياو. املؤهالت:

ت والتجارة واإلنـشاءات الهندـسية والـصناعية، البنوا، األـسواق  مجال إدارة االـستثامرا  الخربات: 

املالية، عمليات االســتحواو واالندماب باإلضــافة لعضــوية مجالس إدارات العديد من الرشــكات 

 واللجان.

5.  

اـلرـحـمن   ـعبــدـبن  أـحمــد  أ.  

 الحميدان

 االستثامرية يف رشكة حصانهاملحلية  األسهم مدير إدارة الوظائف الحالية: غري تنفيذي 

 أتش يف رشكة  محلل مايل االســتثامرية، مدير محافظ يف رشكة حصــانه  الوظائف الســابقة:

 السعوديةب يس  أس
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ة  يف  سبكـالوريو   : املؤهالت ك    جـامعـة  –  اإلدارة املـالـي ل واملعـادن،  فهـد للبوول  املـل محـل

 (CFA) مايل معتمد

 اىل عضـويات سـابقه باإلضـافة  للرـشكات  املايل  والتحليل االسـتثامرية    إدارة املحافظ  الخربات: 

 مدرجه. وغري مدرجه إدارة رشكات مجالس يف

6.  

املحلية برـشكة حصـانة االسـتثامرية، وعضـو مجلس إدارة   االسـتثامراترئيس   الوظائف الحالية:  غري تنفيذي  أ. أحمد بن وازع القحطاين

 يف العديد من الرشكات املدرجة والغري مدرجة.

مدير املحافظ الخاصــة يف اتش اس ب يس العربية والســعودية، محلل   الوظائف السـابقة: 

 استثامر يف رشكة األهع كابيتال.

 هد للبوول واملعادن.جامعة امللك ف –بكالوريوس يف اإلدارة املالية  املؤهالت:

  والبنيةامللكية الخاصـة   واسـتثامراتخربة واسـعة يف مجال األسـواق املالية   الخربات:

العقارية والرـشاكات االـسواتيجية و تطوير االـسواتيجيات و إعادة هيكلة   واالـستثامراتالتحتية 

 الرشكة ماليا و إداريا.

  ماجدأ. عصام بن   .7

 املهيدب  

الحالية: غري تنفيذي  التحتية  الوظائف  والبنى  الصناعية  لالستثامرات  لشؤون  التنفيذي  الرئيس  يف    نائب 

 .مجموعة املهيدب

حيث بدأ يف مجموعة املهيدب  تقلد عدد من الوظائف اإلدارية والقيادية    الوظائف السابقة: 

املكتبية للتجهيزات  املعرفة  دار  رشكة  عام يف  لرش ،  كمدير  العام  املدير  منصب  كة  تقلد 

كافة عملياتها يف  الكربى عن  املخازن  التنفيذي لرشكة  الرئيس  أصبح  ثم  الكربى،  املخازن 

تحول اىل االدارة العامة ملجموعة املهيدب يف وظيفة نائب ،  اململكة العربية السعودية

 .نيعمل فيها حتى اآل  والتيالرئيس التنفيذي لشؤون لالستثامرات الصناعية والبنى التحتية، 

البكالوريوس  ت: املؤهال  الصناعية-  درجة  تكساسمن    الهندسة  املاجستري،  جامعة  -   درجة 

 جامعة تكساسمن  الهندسة الصناعية

إدارة عدد من الرشكات يف مجال    الخربات: و خربة يف  باإلضافة التجزئة  األغذية واملقاوالت، 

 لعضويته يف مجالس إدارة عدد من الرشكات واللجان.
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 تصنيف العضوية  

)عضو مجلس  
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  ستقلني:أعضاء مجلس اإلدارة امل

8.  

أ. محمد بن إبراهيم  

 العيىس

 املدير املايل لرشكة أصيلة لالستثامر. الوظائف الحالية: مستقل

ــابقـة:  ــعودي   الوظـائف الســ ــتثامر يف البنـك السـ رئيس إدارة امليزانيـة العموميـة واالسـ

 الربيطاين.

بريتيش   املؤهالت:  ــاودر لألعامل، جــامعــة  التمويــل، كليــة ســ التجــارة، خيــارات  بكــالوريوس 

 كولومبيا، فانكوفر، كندا.

خربة واســعة يف اإلدارة املالية واالســتثامرات واألســواق املالية، كام صــغل منصــب   الخربات: 

 عضوية مجلس إدارة رشكة سكون العقارية ورشكة العقيق للتنمية العقارية،

 و .9

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لرـشكة نور الصـالحية العقارية،   الوظائف الحالية:  مستقل أ. بدر حمد الربيعة

ويشــغل عضــوية مجلس إدارة وعضــوية لجنة التدقيق واملراجعة بنك ميزان وكذلك عضــوية 

ــتثامر امـلايل  ـــكة نور لالسـ ــوـية لجـنة الـتدقيق ورئيس لجـنة املـخانر لرشـ مجلس إدارة وعضـ

 نار للتمويل واإلجارة وعضو اللجنة التنفيذية.وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة رشكة امل

مرشـــد إدارة التمويل العقاري يف بي  التمويل الكويتي، رئيس قســـم   الوظائف الســابقة: 

االســتثامر العقاري يف رشكة نور لالســتثامر املايل، ورئيس مجلس اإلدارة يف رشكة النخيل 

 لإلنتاب الزراعي.

ن جامعة الكوي  ويشغل عضوية الجمعية الكويتية  البكالوريوس يف املحاسبة م  املؤهالت: 

 للمحاسبني والجمعية االقتصادية الكويتية.

امـلخــاـنر   اـلـخربات:  وإدارة  ـتـمويــل  اـل وـقطــاع  وامـلراـجعــة  األـعامل  إدارة  ـكـبرية يف  ـخربة  لــه 

 واالستثامر العقاري.

10.  

ــو مجلس إدارة   الوظائف الـحالية:  مستقل أ. ركان عبد العزيز الفضل  ــس ومدير رشكة لـندن ريالتي املـحدودة، ومدير وعضـ مؤسـ

ـــحارى للمـقاوالت   ــو مجلس إدارة يف رشـكة صـ يف مجموـعة الفضـــل، وـمدير تنفـيذي وعضـ

ــو مجلس إدارة  اوالت، وعضـ ة للزراـعة واملـق ة رابـي ــو مجلس إدارة يف رشـك املـحدودة، وعضـ
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ة وعـضو لجنة االـستثامر يف رشكة وعـضو لجنة االـستثامر يف رشكة الفـضل، وعـضو مجلس إدار 

 الفضل العقارية، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثامر يف رشكة التكامل القابضة.

 يتوىل إدارة أعامل رشكاتهم الخاصة. الوظائف السابقة:

ات املتـحدة  املؤهالت:  ــون، الوالـي ابسـ ة من ـجامـعة ـب ـــب الوريوس يف االقتصــــاد واملـحاسـ بـك

 األمريكية.

ــويات مجالس اإلدارة يف مجموعة تق الخربات: ــب اإلدارية والقيادية وعضـ لد عدداً من املناصـ

 رشكات الفضل، باإلضافة لعضويته يف مجالس إدارة عدد من الرشكات واللجان.

11.  

عبد الله بن أ. وليد 

 الغريري 

 اللجنة)، عضـــو   كفاءة الطاقة لوننية لخدماتالرشـــكة   إدارة عضـــو مجلس(  الوظائف الحالية:  مستقل

ة( ذـي ـــكة  التنفـي ة  الرشـ ـــكةالرئيس التنفـيذي(  )  الـطاـقة،  كـفاءة  لـخدـمات  الوننـي ة   الرشـ  الوننـي

 ) االبتكارمونن -سابك  (االستشارية )عضو اللجنة  ،الطاقة كفاءة لخدمات

ــابـقة:  ــعودي   الـطاـقة(  كـفاءة  لتطوير قـطاع ـخدـمات  الرئيس  ـناـئب  الوـظائف السـ الربـنامج السـ

ــهم  وـحدة  الـطاـقة)،رئيس  لكـفاءة ــعودـية  (الـعاملـية واملحلـية  األسـ  )محـلل ـمايل  ،أرامكو السـ

 ) السعودية أول( أرامكو 

ــتري  : املؤهالت ــ دي  من ـجامـعة  لإدارة أعام  ـماجسـ ـــبانـيا. ( ( Business School ESADE إسـ إسـ

 الواليات املتحدة األمريكية Virginia Tech) )فريجينيا تيك من جامعة  مالية سبكالوريو 

ــواتيجيـة، التحليـل  األعامل  إدارة  الخربات:  ، املنظومـات  ، إدارة تغيرياملـايل، تطوير خطط اسـ

 من اللجان عدد يف  ياتإىل عضو باإلضافة  ، املؤسسية  الكفاءة

 


