بيان بمؤهالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم والشركات المساهمة التي يتقلدون عضويتها
م

اسم العضو

تصنيف العضوية

ملخص المؤهالت العلمية

(عضو مجلس إدارة)

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين:
.1

أ .سليمان بن عبد القادر المهيدب

غير تنفيذي

السن ن ن ننن ال اني – كلي الطب في العام 1985م ،له خبرة واسن ن ن ننع في مجا التجارة والمقاومج و رأس مجلس ودارة مجموع

.2

أ .بدر بن عبد هللا العيسى

غير تنفيذي

ماجسن ننتير في ودارة ا عما – جامع رايس – الومياج المتحدة عام 2006م ،بكالور وس في امقتصن نناد – جامع فيرجينيا

.3

م .عبد هللا بن محمد نور رحيمي

غير تنفيذي

بكالور وس في الهندس ن الميكانيكي من جامع الملف فهد للبترو والمعادن ،المملك العربي السننعودي 1975م ش ن ل سننابقا

أ .عبد العز ز بن خالد ال فيلي

غير تنفيذي

ماجس ن ن ننتير في امقتص ن ن نناد من الومياج المتحدة ا مر كي عام 1990م ،بكالور وس اقتص ن ن نناد من جامع الملف س ن ن ننعود عام

.5

أ .عصام بن عبد القادر المهيدب

غير تنفيذي

بكالور وس علوم (تخصص وحصاء) من جامع الملف سعود عام 1985م.

.6

م .معتز بن قصي العزاوي

غير تنفيذي

بكالور وس هندس الحاسب اآللي من جامع الملف سعود بالر اض عام 1995م.

.4

(رئيس مجلس اإلدارة)

(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

المهيدب القابض و تقلد عضوي عدد من مجالس الشركاج.

– الومياج المتحدة عام 2001م ،محلل مالي معتمد (.)CFA

منصب رئيس الهيئ العام للطيران المدني حتى مارس 2010م.
1981م.

أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
.7

أ .محمد بن عبد القادر الفضل

مستقل

.8

أ .فهد بن عبد هللا القاسم

مستقل

.9

أ .عمر هدير نصرج الفارسي

مستقل

 .10د .سامي بن محسن باروم

مستقل

 .11أ .محمد بن وبراهيم العيسى

مستقل

بكالور وس علوم اقتصادي وتسويقي من جامع سان فرانسيسكو – الومياج المتحدة ا مر كي عام 1977م.
بكالور وس علوم ودار – تخص ن ن ن ننص محاس ن ن ن ننب  -جامع الملف س ن ن ن ننعود بالر اض عام 1986م ،برنامج اإلدارة والقيادة من
جامع وكسفورد.

بكالور وس في امقتصاد من جامع نوتردام ودكتوراه في القانون من كلي الحقوق في جامع كولومبيا.
دكتوراه في ودارة العملياج ونظم المعلوماج اإلدار – جامع ونديانا بالومياج المتحدة ا مر كي 1992م ،ماجسن ن ن ن ننتير ودارة

ا عما مع مرتب الشرف – مدرس وارتون لإلدارة جامع بنسلفانيا بالومياج المتحدة .
بكالور وس في التجارة ،من جامع بر تش كولومبيا ،فانكوفر ،كندا (.)2006
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