بيان بمؤهالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم والشركات المساهمة التي يتقلدون عضويتها لدورة المجلس (من  2019/7/1إلى )2022/6/30
اسم العضو

م

تصنيف العضوية

ملخص المؤهالت العلمية

(عضو مجلس إدارة)

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين:
.1

أ .سليمان بن عبد القادر
المهيدب (رئيس مجلس

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :رئيس مجلس إدارة شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات وهي :شركة

المراعي ،شركة رافال للتطوير العقاري ،شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري ،وشركة المهيدب القابضة .

الوظائف السابقة :رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة الورق (مبكو) ،رئيس مجلس إدارة الشركة األولى للتطوير

اإلدارة)

العقاري ،شركة ثبات لإلنشاءات.

المؤهالت :السنة الثانية -كلية الطب ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.

الخبرات :مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية والبنكية وإدارة االستثمارات والتطوير العقاري والمقاوالت ،باإلضافة لعضويته في
مجلس إدارات عدد من الشركات واللجان.
.2

أ .بدر بن عبد هللا العيسى

.3

أ .عص ا ا ا ا ا ا ا ااا بن عب ااد الق ااادر

(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية وعضوية مجلس إدارة العديد

من شركات مجموعة صافوال.

الوظائف السابقة :المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار ،الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة ،مدير المحافظ االستثمارية بشركة
أتش إس بي سي السعودية المحدودة ،محلل مالي وتسويقي  -سابك أمريكا ،محلل مالي -جي بي مورغان.

المؤهالت :ماجستير في إدارة األعمال – جامعة رايس  -الواليات المتحدة ،بكالوريوس في االقتصاد -جامعة فيرجينيا – الواليات

المتحدة ،ومحلل مالي معتمد(CFA).

الخبرات :المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ االستثمارية ،دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالياً ،باإلضافة لعضويته في مجالس
إدارات واللجان عدد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.

المهيدب

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده باإلضافة لعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.
الوظائف السابقة :تقلد عدداً من المناصب اإلدارية والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات المهيدب.

المؤهالت :بكالوريوس علو ( تخصص إحصاء) من جامعة الملك سعود.

الخبرات :خبرة في إدارة عدد من الشركات في مجال األغذية والمقاوالت ،باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة عدد من الشركات
واللجان.
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م

اسم العضو
أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي

تصنيف العضوية

ملخص المؤهالت العلمية

(عضو مجلس إدارة)
غير تنفيذي

الوظائف الحالية :موظف حكومي متقاعد وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات واللجان.

الوظائف الساابقة :مدير عا األساه المحلية بشاركة حصاانة من عا  2014الى مارس  ، 2017كما كان مدي اًر إلدارة االساتثمارات
المباشرة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

.4

المؤهالت :ماجستير في االقتصاد من جامعة غرب إيلينوي بالواليات المتحدة األمريكية ،بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود.
الخبرات :خبرة في مجال التأمينات االجتماعية وإدارة المحافظ االسا ا ا ا ااتثمارية واألسا ا ا ا ااه  ،كما يتقلد عضا ا ا ا ااوية عدد من مجالس إدارات

الشركات واللجان.
 .معتز بن قصي العزاوي

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :المدير التنفيذي لمجموعة شا ااركاته الخاصا ااة باإلضا ااافة لعضا ااوية مجالس اإلدارة للعديد من الشا ااركات :نائب رئيس
مجلس إ دارة بنك الرياض ورئيس مجلس إدارة اس ا اامنط القطرانة وعض ا ااوية مجالس إدارة ش ا ااركة اتحاد اتص ا اااالت (موبايلي) ،اس ا اامنط
العربية ،هرفي لألغذية ،السعودية لإلنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية ،الوسطاء للتنمية ،السعودية للتقنية والتجارة.

الوظائف السابقة :يتولى إدارة أعماله الخاصة باإلضافة لعضوية شركة ميرل لينش العربية السعودية.

.5

المؤهالت :بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات :مجال إدارة االسااتثمارات والتجارة واإلنشاااءات الهندسااية والصااناعية ،البنوق ،األس اواق المالية ،عمليات االسااتحواو واالندما
باإلضافة لعضوية مجالس إدارات العديد من الشركات واللجان.

د .عدنان عبد الفتاح صوفي

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :المؤس ااس والشا اريك التنفيذي لمكتب الدكتور عدنان عبد الفتاح ص ااوفي لالس ااتش ااارات اإلدارية ،عض ااو مجلس إدارة
شركة األهلي كابيتال ،رئيس اللجنة االستشارية لمجلس هيئة السوق المالية.

بناء على أمر ملكي كري  ،الرئيس التنفيذي لشااركة ساادكو القابضااة،
الوظائف السااابقة :عضااو مجلس هيئة السااوق المالية السااعودية ً
أسا ا ااتاو إدارة األعمال بكلية االقتصا ا اااد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز (أسا ا ااتاو إدارة األعمال والمالية الدولية) وعميد الكلية سا ا ااابقا.

أستاو زائر بجامعة أكسفورد.

.6

المؤهالت :حاص ا ا ا ا ا اال على منحة فولبرايط ،ويحمل ش ا ا ا ا ا ااهادة الدكتوراه في إدارة األعمال والمالية الدولية من جامعة جور واش ا ا ا ا ا اانطن
بالواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات :قيادي تنفيذي ،اسااتراتيجي ،متخصااص في الحوكمة وتطوير األعمال واالسااتثمار المؤساسااي وإدارة برامج التحول ،باإلضااافة

الى عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات واللجان.
.7

أ .محمد بن إبراهي العيسى

غير تنفيذي

الوظائف الحالية :المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

الوظائف السابقة :رئيس إدارة الميزانية العمومية واالستثمار في البنك السعودي البريطاني.

المؤهالت :بكالوريوس التجارة ،خيارات التمويل ،كلية ساودر لألعمال ،جامعة بريتيش كولومبيا ،فانكوفر ،كندا.
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م

اسم العضو

تصنيف العضوية

ملخص المؤهالت العلمية

(عضو مجلس إدارة)

الخبرات :خبرة واساعة في اإلدارة المالية واالساتثمارات واألساواق المالية ،كما شاغل منصاب عضاوية مجلس إدارة شاركة ساكون العقارية
وشركة العقيق للتنمية العقارية،

أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين:
أ .فهد بن عبد هللا القاس

مستقل

الوظائف الحالية :رئيس مجلس إدارة شا ا ااركة أموال لالسا ا ااتشا ا ااارات المالية ،عضا ا ااو مجلس اإلدارة التنفيذي في شا ا ااركة اتحاد الراجحي

القابضة لالستثمار.

الوظائف الساابقة :الرئيس التنفيذي لشاركة أموال لالساتشاارات المالية ،المدير العا لمجموعة العثي التجارية ،شاريك مدير شاركة كي
بي ا جي العربية ،المدير التنفيذي لمستشفى دله وشريك بمكتب القاس محاسبون قانيون معتمدون.

.8

المؤهالت :بكالوريوس علو إدارية تخصص محاسبة( ،جامعة الملك سعود) وبرنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة (جامعة اكسفورد).
الخبرات :اسا ا ااتشا ا ااارات مالية وإدارية ومراجعة ،إدارة تنفيذية – مؤس ا ا اسا ا ااة صا ا ااحية إدارة تنفيذية – تجارة وتجزئة وجملة باإلضا ا ااافة الى

عضويته في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات.
أ .عبد الرحمن رمزي عداس

مستقل

الوظائف الحالية :عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك اإلنماء ،رئيس مجلس المديرين بشركة ديار الخيال للتطوير
العقاري ،رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر بالبنك التونسي السعودي ،عضو مجلس إدارة بشركة أركوما ،عضو مجلس

اإلدارة بشركة الربيع السعودية لألغذية ،عضو مجلس اإلدارة بشركة محمد أحمد صالح باعشن ،عضو مجلس اإلدارة بصندوق البيئة،
عضو لجنة المخاطر بشركة الخدمات األرضية ،عضو لجنة المخاطر واالمتثال بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

الوظائف السابقة 28 :عا في البنك األهلي التجاري ،تقلد خاللها العديد من المناصب القيادية  ،كما له خبرة قرابة ثالثة سنوات مع

.9

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية المحدودة(سدكو) ،عضواً منتدباً لالستثمارات العقارية وعضواً في لجنة اللجنة التنفيذية ولجنة

االستراتيجية.

المؤهالت :ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو – الواليات المتحدة األمريكية ،وبكالوريوس

إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،المملكة العربية السعودية ،مع مرتبة الشرف األولى.

الخبرات :خبرة واسعة في مجال البنوق وإدارة المخاطر واإلدارة االستراتيجية واالستثمار.
أ .بدر حمد الربيعة
.10

مستقل

الوظائف الحالية :نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشاركة نور الصاالحية العقارية ،ويشاغل عضاوية مجلس إدارة وعضاوية
لجنة التدقيق والمراجعة بنك ميزان وكذلك عضااوية مجلس إدارة وعضااوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشااركة نور لالسااتثمار
المالي وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل واإلجارة وعضو اللجنة التنفيذية.

الوظائف السااابقة :مشاارف إدارة التمويل العقاري في بيط التمويل الكويتي ،رئيس قس ا االسااتثمار العقاري في شااركة نور لالسااتثمار
المالي ،ورئيس مجلس اإلدارة في شركة النخيل لإلنتا الزراعي.
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اسم العضو

تصنيف العضوية

ملخص المؤهالت العلمية

(عضو مجلس إدارة)

المؤهالت :البكالوريوس في المحاسا ا ا اابة من جامعة الكويط ويشا ا ا ااغل عضا ا ا ااوية الجمعية الكويتية للمحاسا ا ا اابين والجمعية االقتصا ا ا ااادية

الكويتية.

الخبرات :له خبرة كبيرة في إدارة األعمال والمراجعة وقطاع التمويل وإدارة المخاطر واالستثمار العقاري.

أ .ركان عبد العزيز الفضل

مستقل

الوظائف الحالية :مؤس ا ا ااس ومدير ش ا ا ااركة لندن ريالتي المحدودة ،ومدير وعض ا ا ااو مجلس إدارة في مجموعة الفض ا ا اال ،ومدير تنفيذي

وعضاو مجلس إدارة في شاركة صاحار للمقاوالت المحدودة ،وعضاو مجلس إدارة في شاركة رابية للزراعة والمقاوالت ،وعضاو مجلس

إدارة وعض ااو لجنة االس ااتثمار في ش ااركة الفض اال ،وعض ااو مجلس إدارة وعض ااو لجنة االس ااتثمار في ش ااركة الفض اال العقارية ،وعض ااو

.11

مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار في شركة التكامل القابضة.

الوظائف السابقة :يتولى إدارة أعمال شركاته الخاصة.

المؤهالت :بكالوريوس في االقتصاد والمحاسبة من جامعة بابسون ،الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرات :تقلد عدداً من المناصاب اإلدارية والقيادية وعضاويات مجالس اإلدارة في مجموعة شاركات الفضال ،باإلضاافة لعضاويته في

مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان.
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