
 

 

 

 

 م٢٠١٨) عن العام املا�� (سابك ةتقر�ر �جنة املراجعة ل�جمعية العامة لشرك

  بتأديةقامت �جنة املراجعة 
ً
 مع املتطلبات  مهامها وفقا

ً
وتؤدي �جنة املراجعة دورها  النظامية،لالئحة عملها وتماشيا

 الداخلية،وفحص نظام الرقابة  تقار�رها،بما �� ذلك اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية بالشركة ودراسة  املعتمد،

ورفع التوصية إ�� مجلس اإلدارة ب��شيح  ا�حاسبية،جعة السياسات اومر  والسنو�ة،ودراسة البيانات املالية األولية 

 مراج�� حسابات الشركة. 

وتتلقى الدعم املستمر والتمك�ن من ا�جلس للقيام بمهامها  ا�حاجة،وترفع ال�جنة توصيا��ا �جلس اإلدارة حسب 

 وواجبا��ا.

من اإلدارة التنفيذية بالشركة ومن مراجع ا�حسابات  واملستجداتوتتلقى �جنة املراجعة �ش�ل روتي�ي مختلف التقار�ر 

مراجع ا�حسابات ذ ومراقبة األ�شطة ا�خاصة بأنظمة الرقابة الداخلية. كما يقوم املتعلقة بتنفيو  املراجع الداخ��ومن 

 �عمل املراجعة الالزمة من أجل إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية املنفذة. واملراجع والداخ��

ا�خطط املعتمدة من قبل  الداخ�� �عملهما بما يتفق معاملراجع و  مراجع ا�حساباتم قام �ل من فر�ق ٢٠١٨ففي عام 

بأخالقيات العمل للتأكد من قيامها بتنفيذ دورها  االل��امالدوري مع إدارة  باالجتماعتقوم �جنة املراجعة  ال�جنة. كما

 الدور�ة. االل��امع�� تقار�ر  واالطالع

 ،الداخ�� واملراجع ا�حسابات مراجعفرق من وتجدر اإلشارة إ�� أنھ ومن خالل ما قدم من اإلدارة التنفيذية بالشركة و 

ومع ما تم مناقشتھ مع مراجع ا�حسابات  الداخلية،عمال املشمولة �� ا�خطة املعتمدة للمراجعة و�� حدود املهام واال 

و�ناًء عليھ فإن ال�جنة لم يتب�ن لها وجود مسائل ذات  والسنو�ة،ل نتائج األعمال الر�ع سنو�ة اواإلدارة التنفيذية حي

 يمكن ذكرها �� هذا التقر�ر. تأث�� جوهري 

تقار�ر مراجع ا�حسابات  ما تضمنتھمن اإلدارة التنفيذية وكذلك  ما قدمم و�ناًء ع��  ٢٠١٨د�سم��  ٣١كما ��  رأينا،و�� 

� نظام فعال للرقابة ة التنفيذية بالشركة قد حافظت ع��عتقد أن اإلدار  العام،واملراجع الداخ�� الصادرة خالل 

  االجتماعات،ومناقشات �جنة املراجعة خالل  املراجعة،نطاق وحجم عمليات  وأن ،الداخلية
ً
وفرت ل�جنة أساسا

 لهذا الرأي.
ً
 معقوال



 
 
 
 

 

 مرفق البند ا�خامس

 

م بمبلغ ٢٠١٨النصف األول من العام  عنع�� ما تم توزيعھ من أر�اح نقدية  التصو�ت

 من القيمة االسمية للسهم الواحد.  )٢٢% ) لایر للسهم وال�ي تمثل (٢٫٢٠بواقع ( لایر) ٦٬٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(

 

 فترة
 األرباح

 
األرباح 
للسھم 
 الواحد

 

النسبة المئویة 
لتوزیع القیمة 
 االسمیة للسھم

عدد 
 االسھم

إجمالي األرباح 
 الموزعة

 توزیعتاریخ ال تاریخ االستحقاق

النصف 
األول من 

عام 
 م۲۰۱۸

لایر  ۲٫۲
 سعودي

 ملیار ۳ ۲۲%
ملیار لایر  ٦٫٦

 سعودي
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۱۷ م۲۰۱۸ اغسطس ۳۰

 

 



 
 
 
 

 

 نموذج التوكيل

 

 --------------------------- تار�خ تحر�ر التوكيل:

 ------------------------- املوافق:

بموجب هو�ة  ا�جنسية،) ................................( .......................................................(االسم الر�ا��) أنا املساهم 

 اإلقامة أو جواز السفر لغ�� السعودي�ن) صادرة من (رقمأو .....................................) �خصية رقم (

شركة (اسم  مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة(بصف�ي (ال�خصية) أو ) .................................(

) سهما من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية عددها (.............ومالك (ـة) ألسهم  )،الشركة املو�لة)

هـ، واستنادا  ٤/١/١٣٩٧وتار�خ  ١٠١٠٠١٠٨١٣�� ال�جل التجاري رقم  مدرجة) امل�جلة(سابك) (مساهمة سعودية 

سم الوكيل .................................................. (ا فإن�ي ��ذا أو�ل ) من النظام األساس للشركة،٢٦إ�� نص املادة (

سابك والذي سيعقد �� مركز الشركة الرئيس  العادية لشركةر�ا��) لينوب ع�ي �� حضور اجتماع ا�جمعية العامة 

 م،٢٠١٩أبر�ل  ٩هـ املوافق ١٤٤٠شعبان  ٤مساء يوم الثالثاء من  والنصف السادسةبمدينة الر�اض �� تمام الساعة 

جدول األعمال وغ��ها من املواضيع ال�ي قد تطرحها  املدرجة ع��وقد و�لتھ بالتصو�ت نيابة ع�ي ع�� املواضيع 

ع�� �افة القرارات واملستندات املتعلقة ��ذه االجتماعات ويعت��  نيابة ع�يا�جمعية العامة للتصو�ت عل��ا والتوقيع 

 أو أي اجتماع الحق يؤجل إليھ. لهذا االجتماعهذا التوكيل ساري املفعول 

 

 :صفة موقع التوكيل :اسم موقع التوكيل

  

 

 رقم ال�جل املد�ي ملوقع التوكيل،

 )أو (رقم اإلقامة أو جواز السفر لغ�� السعودي�ن 

 توقيع املو�ل 

 (باإلضافة ل�ختم الرسمي إذا �ان مالك األسهم �خصا معنو�ا)

  

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  عبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٣٦٦  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الب�الور�وس الهندسة الكيميائية م١٩٧١ جامعة كولورادو سكول اوف ماين�

  درجة املاجست�� الهندسة الكيميائية م١٩٧٣ جامعة كولورادو سكول اوف ماين�

 ٢ درجة الدكتوراه الكيميائيةالهندسة  م١٩٧٦ جامعة كولورادو سكول اوف ماين�

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 م١٩٧٦ أستاذ بجامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

 م١٩٨٧ –م ١٩٧٧ الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابكـ) –مدير عام تنفيذ املشاريع 

 م ١٩٨٧ –م ١٩٨٥ رئيس مجلس إدارة شركة ابن البيطار

 �جموعة شر�ات أميانتيت
ً
 تنفيذيا

ً
 ورئيسا

ً
 منتدبا

ً
 م ١٩٩٦ –م ١٩٨٨ عضوا

 م ١٩٩٥ –م ١٩٨٩ عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية

 م ٢٠٠١ –م ١٩٨٩ رئيس مجلس إدارة شركة كيميا

 م٢٠٠٢ –م ١٩٩٥ عضو مجلس إدارة الهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع

 م٢٠٠٠ –م ١٩٩٧ الغرفة التجار�ة الصناعيةعضو مجلس إدارة 

 م٢٠١٠ –م ٢٠٠٧ عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأم�ن التعاو�ي

 م٢٠١١ –م ١٩٩٧ عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعادن (معادن)

 م٢٠١٠ –م ١٩٩٩ عضو الهيئة االستشار�ة للمجلس االقتصادي األع��

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠١ رئيس مجلس إدارة شركة شرق 

 م٢٠١١ –م ٢٠٠٣ رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 م٢٠١٦ –م ١٩٩٧ عضو مجلس إدارة بنك الر�اض

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٦ شركة فيليبس االنارة العر�ية السعودية

 م٢٠١٧ –م ١٩٩٠ شركة البالد كتاليست

  الشركة السعودية لصناعة الورق

  شركة حدود التقنية

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 الصناعة غ�� تنفيذي بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية غ�� مدرجة
الشركة املتحدة لز�وت 

 الت�حيم

١ 

 الصناعة مستقل بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية غ�� مدرجة
شركة ا�خليج للز�وت 

 الصناعية

٢ 

جنة االستثمار � مدرجة  
عن حصة ممثل 

 ا�حكومة
 املواد األساسية غ�� تنفيذي

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٣ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  يوسف بن عبدهللا بن محمد البنيان 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٣٨٢  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ ب�الور�وسدرجة ال اقتصاد م١٩٨٧ اململكة العر�ية السعودية

 ٢ اجست��درجة امل إدارة صناعية م١٩٩٦ الواليات املتحدة األمر�كية

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

شركة (سابك) –نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي   ح�ى األن –م ٢٠١٥ 

 م ٢٠١٥ –م ٢٠١٥ شركة (سابك) –نائب الرئيس التنفيذي للمالية 

 م٢٠١٥ –م ٢٠١٣ شركة (سابك) –نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الب��وكيماو�ات 

 م٢٠١٣ –م ٢٠٠٨ شركة (سابك) –نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشر�ة 

 م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧ شركة (سابك) –قطاع الوسطيات  –مدير عام الفاي�� 

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٥ هيوس�ن -مدير عام شركة سابك أمر��ا 

 الباسيفيك –مدير عام شركة سابك آسيا 

 

 

 

 

 

 

 

 م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

)سابكممثل عن شركة ( ال يوجد مساهمة عامة  املواد االساسية غ�� تنفيذي 
شركة ينبع الوطنية 

 للب��وكيماو�ات (ينساب)

١ 

 املواد االساسية غ�� تنفيذي ممثل عن شركة (سابك) ال يوجد مساهمة عامة
شركة األسمدة العر�ية 

(سافكو)السعودية   

٢ 

 تصنيع ا�حديد والصلب غ�� تنفيذي ممثل عن شركة (سابك) ال يوجد مسؤولية محدودة
الشركة السعودية ل�حديد 

 والصلب (حديد)

٣ 

جنة االستثمار � مدرجة   
عن حصة ممثل 

 ا�حكومة
 املواد األساسية تنفيذي

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٤ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  راشد بن إبراهيم بن محمد شر�ف 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠٦/١٢/١٣٩٥  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ ب�الور�وسدرجة ال اإلدارة املالية م١٩٩٨ جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

 ٢ اجست��درجة امل إدارة أعمال م٢٠٠٩ جامعة األم�� سلطان

IMD ٣ برنامج القيادة - م٢٠١٠ 

London business school م٢٠٠٨ - 
برنامج وحدات تمو�ل 

 الشر�ات

٤ 

Chase Manhattan Bank م٢٠٠٠ - 

 Chaseبرنامج  

Manhattan Bank  

 لالئتمان

٥ 

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

صندوق االستثمارات العامة –رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات �� الشر�ات ا�حلية   ح�ى األن –م ٢٠١٧ 

 م٢٠١٧ شركة الر�اض املالية –الرئيس التنفيذي 

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٣ الر�اض املالية –مدير إدارة املصرفية االستثمار�ة للشر�ات 

 م٢٠١٣ –م ٢٠٠٦ هيئة السوق املالية –مدير إدارة الت�جيل واإلدراج 

 م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٥ بنك البالد –مدير عالقات تمو�ل العمالء 

 م٢٠٠٥ –م ١٩٩٩ صندوق التنمية الصناعية السعودي –قسم االئتمان 

 

 

 

 

 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

العضو�ة طبيعة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ال�جنة التنفيذية مساهمة مدرجة
ممثل لصندوق 

 االستثمارات العامة
 البنك األه�� التجاري  البنوك غ�� تنفيذي

١ 

  مساهمة مغلقة
ممثل لصندوق 

العامة االستثمارات  
 التطو�ر العقاري  غ�� تنفيذي

شركة إدارة وتطو�ر مركز 

 امللك عبدهللا املا��

٢ 

  مساهمة مدرجة
ممثل لصندوق 

 االستثمارات العامة
 املرافق العامة غ�� تنفيذي

الشركة السعودية 

 للكهر�اء

٣ 

  مساهمة مدرجة
ممثل لصندوق 

 االستثمارات العامة
 االتصاالت غ�� تنفيذي

الشركة السعودية 

 لالتصاالت

٤ 

  مساهمة مغلقة
ممثل لصندوق 

 االستثمارات العامة
 التطو�ر العقاري  غ�� تنفيذي

 شركة أكور انفست

AccorInvest 

٥ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  قيالدو�ي رو���تو 

ملا�يأ تار�خ امليالد  م٠٩/٠٩/١٩٥٦    ا�جـنسـية  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  الهندسة الصناعية م١٩٨٣ جامعة بو�نس آيرس

 ٢ درجة املاجست�� إدارة أعمال م١٩٨٧ إ�سياد

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

)�ارميوس(عضو مجلس اإلدارة �� مجموعة   ح�ى األن –م ٢٠١٧ 

 ح�ى األن –م ٢٠١٧ )�اب(رئيس مجلس إدارة شركة 

 ح�ى األن –م ٢٠١٦ )إيرجيل األمر�كية(عضو مجلس إدارة شركة 

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٤ )أوتوكومبو أو�جمدير غ�� تنفيذي (

 م٢٠١٤ –م ٢٠١٢ أورو�ا –شركة البالستيك عضو مجلس إدارة 

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦ سويسرا - ر�خشركة �ي أي �ي، ز�و عضو مجلس إدارة شركة 

 م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٢ تيكبول  –بالستيك ر��افري االستشار�ة عضو مجلس إدارة شركة 

 م٢٠٠٥ –م ٢٠٠١ �� إي/رئيس ا�جلس اإلشرا�� �� شركة باسف

 م٢٠٠١ –م ١٩٩٨ أف أي دبليو، ميونخعضو مجلس إدارة شركة 

 م٢٠٠١ –م ١٩٩٨ بروكسيل-شركة إكز�با نائب رئيس 

 

 

 

 

 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة مساهمة غ�� 

 مدرجة
)�ارميوس(مجموعة  الصناعة تنفيذي بصفتھ ال�خصية -  

١ 

شركة مساهمة غ�� 

 مدرجة
تغليفالو  ا�حاو�ات تنفيذي بصفتھ ال�خصية -  

إيرجيل األمر�كية شركة  ٢ 

 ذات مسؤولية محدودة
- 

 بصفتھ ال�خصية
شركة الكيماو�ات  الرئيس

 املتخصصة

 ٣ مجموعة �اب

 شركة مساهمة مدرجة

�جنة امل�افآت 

 وال��شيحات
ممثل عن حصة 

 ا�حكومة
 املواد األساسية غ�� تنفيذي

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٤ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  �اليم ما�ل�ن 

 ا�جـنسـية  بر�طا�ي تار�خ امليالد  م٠٨/١٢/١٩٦٣  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الب�الور�وس الكيمياء م١٩٨٥ جامعة أب��دين، �� اململكة املتحدة

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

)سينثوم��(عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة   ح�ى األن –م ٢٠١٥ 

 جموعة إينيوس أوليفن��تنفيذي ال مجلس اإلدارة  رئيس

 م٢٠١٤ –م ٢٠٠١

 )الص�ن-مشروع مش��ك مع بي��و( )بي��ونيوس(شركة رئيس 

 )مشروع مش��ك مع باسف( ست��وليوشنرئيس شركة 

 إينيوس أوليجين� والبوليمرات أورو�ارئيس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة 

 إينيوس فينول شركة الرئيس التنفيذي ل

 شركة إينيوس شيورفينيلالرئيس التنفيذي ل

 شركة إي �� ��يالرئيس التنفيذي ل

 

 

 

 

 

 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

درجةمشركة مساهمة   ١ سينثوم�� إنتاج الكيمياو�ات تنفيذي بصفتھ ال�خصية - 

 شركة مساهمة مدرجة
�جنة ا�خاطر 

 واالستدامة

ممثل عن حصة 

 ا�حكومة

عضو غ�� 

 تنفيذي
 املواد األساسية

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٢ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  عبدهللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  م١٢/٢/١٩٥٦  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  الهندسة الصناعية م١٩٧٨ جامعة سوث��ن ميثود�ست

 ٢ درجة املاجست�� إدارة املشروعات الهندسية م١٩٨٠ جامعة سوث��ن ميثود�ست

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

الرئيس التنفيذي –أصيلة لالستثمار   ح�ى األن –م ٢٠١٢ 

 ح�ى األن –م ١٩٨١ الرئيس -مكتب عبدهللا محمد العي�ىى لالستشارات الهندسية 

 م٢٠٠٦ –م ١٩٨١ الرئيس -الشركة السعودية للمقاوالت اإل�شائية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مدرجة
�جنة ا�جموعة 

 االس��اتيجية
 ١ بنك الر�اض النشاط املصر�� مستقل بصفتھ ال�خصية

 غ�� تنفيذي بصفتھ ال�خصية - مساهمة مدرجة
النشاط الفند�� واملناطق 

 السياحية
 ٢ شركة دور للضيافة

 ٣ شركة إتحاد اتصاالت االتصاالت مستقل بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة
�جنة ال��شيحات 

 وامل�افآت
 التعدين مستقل بصفتھ ال�خصية

شركة التعدين العر�ية 

 السعودية (معادن)

 

٤ 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 مساهمة مدرجة

�جنة امل�افآت 

+ �جنة  وال��شيحات

�جنة  املراجعة +

 االستثمار

صفتھ ال�خصيةب  املواد األساسية مستقل 

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٥ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  خالد حمزة أحمد نحاس 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  م٢٩/٠٤/١٩٤٩  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

الواليات املتحدة  –جامعة والية أور�جون 

 األمر�كية
 درجة املاجست�� هندسة صناعية م١٩٧٢

١ 

 ٢ درجة الدكتوراه االقتصاديةهندسة األنظمة  م١٩٧٧ �اليفورنيا -جامعة ستانفورد 

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 م٢٠١٤ –م ٢٠٠٤ عضو مجلس إدارة شركة املياه الوطنية

 م٢٠٠٦ –م ٢٠٠١ أم�ن العاصمة املقدسة

 م٢٠٠١ –م ١٩٩٧ عضو مجلس الشورى

 م١٩٩٨ –م ١٩٩٥ عضو مجلس إدارة بنك الر�اض

 م١٩٩٠ –م ١٩٧٩ (صناعة أغذية)مؤسس والعضو املنتدب لشركة األغذية ا�خفيفة 

 أستاذ �� جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن / أستاذ �� جامعة امللك عبدالعز�ز

 

 

 

 

 

 

 

 م١٩٨٣ –م ١٩٧٧



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مدرجة

+ املراجعة �جنة 

 ا�خاطر  �جنة

�جنة + واالستدامة 

 االستثمار

صفتھ ال�خصيةب  الصناعات األساسية مستقل 

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

١ 

 ال��شيحات  شركة مساهمة

ممثل عن الشركة 

السعودية للصناعات 

 األساسية (سابك)

املتخصصةالكيماو�ات  مستقل  شركة كالر�نت 

٢ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الذاتيةالس��ة  

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  محمد بن طالل النحاس 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد هـ٠٧/٠٣/١٣٨٢

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الب�الور�وس محاسبة م١٩٨٤ جامعة امللك سعود

 ٢ الدبلوم اللغة االنجل��ية م١٩٩١ معهد سان دييغو

 ٣ اإلدارة التنفيذية إدارة األعمال م١٩٩٨ جامعة ميتشيج�ن

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 ح�ى األن –م ٢٠١٦ محافظ مؤسسة التقاعد

 م٢٠١٦ –م ٢٠٠٨ مصرف اإلنماء –مدير عام مصرفية الفروع 

 م٢٠٠٨ –م ٢٠٠١ مجموعة سامبا املالية –املدير اإلقليمي لفروع املنطقة الوسطى 

 م٢٠٠١ –م ١٩٩٧ مجموعة سامبا املالية –رئيس املعامالت املصرفية و فروع التحو�الت السريعة  –نائب املدير العام 

 م١٩٩٧ –م ١٩٩٢ مجموعة سامبا املالية –املوارد البشر�ة للوسطى و الشرقية  –نائب املدير العام 

 م١٩٩٢ –م ١٩٨٩ مجموعة سامبا املالية –عمليات ا�خز�نة  –مسئول منتج  –مدير 

 مجموعة سامبا املالية –مجموعة ا�خدمات اإلدار�ة  –مسئول منتج  –مساعد مدير 

 

 

 

 

 

 

 م١٩٨٩ –م ١٩٨٤



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الذاتيةالس��ة  

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

عن �خصية ممثل 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 �جنة االستثمار مدرجة
ممثل عن املؤسسة 

 العامة للتقاعد
 االتصاالت غ�� تنفيذي

شركة االتصاالت 

 السعودية
١ 

 مدرجة

عضو مجموعة 

التخطيط 

 االس��اتي��

ممثل عن املؤسسة 

 العامة للتقاعد
 ٢ بنك الر�اض البنوك غ�� تنفيذي

 ال يوجد غ�� مدرجة
ممثل عن املؤسسة 

 العامة للتقاعد
اور)باملياه والطاقة (أكوا  الطاقة مستقل  ٣ 

 ال يوجد غ�� مدرجة
ممثل عن املؤسسة 

 العامة للتقاعد
 العقار غ�� تنفيذي

الشركة التعاونية 

 لالستثمار العقاري 
٤ 

 ال يوجد غ�� مدرجة
املؤسسة ممثل عن 

 العامة للتقاعد
 إدارة األصول  غ�� تنفيذي

شركة االستثمارات 

 الرائدة
٥ 

 مدرجة

امل�افآت 

وال��شيحات + �جنة 

 ا�خاطر واالستدامة

شركة ممثل عن 

 االستثمارات الرائدة
 املواد األساسية مستقل

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٦ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  براهيم ع�� الوهي�يإ نادر  

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٤٠٠  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

الواليات املتحدة  –جامعة انديانا 

 األمر�كية

 ١ سدرجة الب�الور�و  التأم�ن و إدارة ا�خاطر م٢٠٠٢

 ٢ درجة املاجست�� أنظمة ا�حماية االجتماعية م٢٠٠٥ هولندا -جامعة ماس��خت 

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –مساعد ا�حافظ للشئون التأمينية   ح�ى األن –م ٢٠١٧ 

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٢ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –مدير عام التخطيط والتطو�ر 

 م٢٠١٤ –م ٢٠١١ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –أم�ن عام مجلس اإلدارة 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، (بصفتھ 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مدرجة

ال�جنة التنفيذية + 

�جنة امل�افآت 

 وال��شيحات

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 بنك الر�اض البنوك غ�� تنفيذي

١ 

 - مساهمة مدرجة
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 شركة جر�ر السلع االس��الكية مستقل

٢ 

 ا�خاطر واالستدامة مساهمة مدرجة
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 املواد األساسية مستقل

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٣ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  خالد ناصر حمود النو�صر 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ١٨/٠٧/١٣٨٩

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  محاسبة م١٩٩٢ جامعة امللك سعود

 ٢ درجة املاجست�� إدارة أعمال م٢٠٠٢ جامعة امللك سعود

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

وسكرت�� �جنة املراجعة �� شركة دسررئيس املراجعة الداخلية   ح�ى األن –م ٢٠١٧ 

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٦ شركة اتحاد مو�اي�� –مدير عام املراجعة الداخلية 

 م٢٠١٦ –م ٢٠١٢ شركة ب��و را�غ للتكر�ر والب��وكيماو�ات –املراجع الداخ�� وسكرت�� �جنة املراجعة 

 م٢٠١٢ –م ٢٠١١ شركة اتحاد عذيب لالتصاالت رئيس املراجعة الداخلية وسكرت�� �جنة املراجعة ��

 م٢٠١١ –م ٢٠١٠ الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية وسكرت�� �جنة املراجعة  �� شركة العثيم

 م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٤ مدير عام املراجعة الداخلية ومدير عام إدارة ا�خدمات املش��كة �� هيئة السوق املالية

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

- - - - - - ١ 

- - - - - - ٢ 

- - - - - - ٣ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  إبراهيم فهد محمد العساف 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٣٨٧  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الب�الور�وس محاسبة م١٩٩٣ جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

 ٢ درجة املاجست�� مصارف وتمو�ل –إدارة أعمال  م١٩٩٧ جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 ح�ى األن –م ٢٠١٣ املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مشاركة املالية

 م٢٠١٣ –م ٢٠١٠ الرئيس التنفيذي �� شرحة ح�ن الدولية للمقاوالت

 م٢٠١٠ –م ٢٠٠٨ الرئيس التنفيذي �� شركة ر�ادة لالستثمار العقاري 

 م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٣ نائب الرئيس �� الشركة األو�� للتطو�ر العقاري 

 م٢٠٠٣ –م ١٩٩٩ مدير عام التخطيط االقتصادي واللوجس�ي �� الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف)

 م١٩٩٩ –م ١٩٩٢ مدير املالية وا�حاسبة ونظم املعلومات �� الشركة السعودية للميثانول (الرازي)

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

مساهمة سعودية 

 مقفلة

 –ال�جنة التنفيذية 

�جنة ال��شيحات 

 وامل�افئات

 ١ شركة مشاركة املالية إدارة أصول  تنفيذي بصفتھ ال�خصية

 ٢ شركة الر�اض للتعم�� القطاع العقاري  مستقل بصفتھ ال�خصية �جنة املراجعة مساهمة مدرجة



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

مسئولية محدودةذات    
 عن �خصية 

ً
ممثال

 اعتبار�ة (مشاركة املالية)
 ٣ شركة أرماس ا�حدودة صناعة غ�� تنفيذي

  صندوق عقاري متداول 
 عن �خصية 

ً
ممثال

 اعتبار�ة (مشاركة املالية)
 ٤ صندوق مشاركة ر�ت صندوق عقاري متداول  تنفيذي

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  لؤي خالد محمد بن مو�ىى 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ١٥/٠٣/١٤٠٤  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  إدارة االعمال الدولية م٢٠١٠ جامعة امللك عبدالعز�ز

 ٢ دبلوم عا�� املالية م٢٠١٣ والية واشنطن

 ٣ زمالة كندية اإلدارة م٢٠١٣ نيووستمنس��

 ٤ املاجست��درجة  اإلدارة م٢٠١٣ جامعة اليمامة

 ٥ درجة املاجست�� اإلدارة املالية م٢٠١٣ فورتفانجن

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 ح�ى األن  –م ٢٠١٧ الرئيس التنفيذي "املركز السعودي ل�حوكمة"

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٧ عضو مجلس إدارة ساف الصناعية

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٤ رئيس مشروع دراسة ا�شاء بنك الصادرات باململكة –هيئة تنمية الصادرات السعودية 

 م٢٠١٤ –م ٢٠٠٩ مدير املطابقة واالل��ام –تداول  -السوق املالية 

 م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨ نائب الرئيس لالستثمار –مجموعة �ي ام �� املالية 

 م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٥ واالستثماراإلدارة العامة لألوراق املالية  –بنك البالد 

 م٢٠٠٥ لالستثماراإلدارة العامة  –بنك اإلمارات د�ي الوط�ي 

 اإلدارة العامة لالستثمار –البنك السعودي األمر��ي 

 

 

 

 م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٣



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ املركز السعودي ل�حوكمة إستشاري  تنفيذي بصفتھ ال�خصية ال يوجد ذات املسئولية ا�حدودة

 شركة مالية مستقل بصفتھ ال�خصية ال�جنة التأسيسية مساهمة مقفلة

شركة بيت القيمة املالية 

"شركة مرخصة من قبل 

 هيئة السوق املالية"

٢ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 ملر�ح عضو�ة مجلس إدارة شركة (سابك) الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  عادل بن محمد بن عبدالرحمن الشا�ع 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٣٨٥  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  هندسة نظم وأساليب م١٩٨٨ جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

 ٢ درجة املاجست�� هندسة صناعية وإدارة هندسة م١٩٩٢ جامعة بتس��ج

 ٣ درجة الدكتوراه هندسة صناعية م٢٠٠٣ جامعة لف��ة

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

OnFrontiers  ح�ى األن  –م ٢٠١٧ مستشار تحت الطلب مع منظمة 

 ح�ى األن  –م ٢٠١٧ مستشار معا�� مدير جامعة شقراء

 م٢٠١٠ –م ٢٠٠٩ مستشار معا�� مدير جامعة امللك سعود

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦ ) للعمل �� مشروع تطو�ر اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة مدينة الر�اضZEPمستشار غ�� متفرغ لشركة زه�� فايز (

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 للشركةالقانو�ي 
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

- - - - - - ١ 

- - - - - - ٢ 

- - - - - - ٣ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 شركة (سابك) �جنة املراجعة ��ملر�ح عضو�ة  الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  عبدهللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  م١٢/٢/١٩٥٦  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ سدرجة الب�الور�و  الهندسة الصناعية م١٩٧٨ جامعة سوث��ن ميثود�ست

 ٢ درجة املاجست�� إدارة املشروعات الهندسية م١٩٨٠ جامعة سوث��ن ميثود�ست

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

الرئيس التنفيذي –أصيلة لالستثمار   ح�ى األن –م ٢٠١٢ 

 ح�ى األن –م ١٩٨١ الرئيس -مكتب عبدهللا محمد العي�ىى لالستشارات الهندسية 

 م٢٠٠٦ –م ١٩٨١ الرئيس -الشركة السعودية للمقاوالت اإل�شائية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مدرجة
�جنة ا�جموعة 

 االس��اتيجية
 ١ بنك الر�اض النشاط املصر�� مستقل بصفتھ ال�خصية

 غ�� تنفيذي بصفتھ ال�خصية - مساهمة مدرجة
النشاط الفند�� واملناطق 

 السياحية
 ٢ شركة دور للضيافة

 ٣ شركة إتحاد اتصاالت االتصاالت مستقل بصفتھ ال�خصية ال�جنة التنفيذية مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة
�جنة ال��شيحات 

 وامل�افآت
 التعدين مستقل بصفتھ ال�خصية

شركة التعدين العر�ية 

 السعودية (معادن)

 

٤ 



  

 )١نموذج رقم (

 شركة (سابك) �جنة املراجعة ��ملر�ح عضو�ة  الس��ة الذاتية 

 مساهمة مدرجة

�جنة امل�افآت 

وال��شيحات + �جنة 

املراجعة + �جنة 

 االستثمار

 املواد األساسية مستقل بصفتھ ال�خصية

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٥ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 شركة (سابك) �جنة املراجعة ��ملر�ح عضو�ة  الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  براهيم ع�� الوهي�يإ نادر  

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ٠١/٠٧/١٤٠٠  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

الواليات املتحدة  –جامعة انديانا 

 األمر�كية

 ١ سدرجة الب�الور�و  التأم�ن و إدارة ا�خاطر م٢٠٠٢

 ٢ درجة املاجست�� أنظمة ا�حماية االجتماعية م٢٠٠٥ هولندا -جامعة ماس��خت 

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –مساعد ا�حافظ للشئون التأمينية   ح�ى األن –م ٢٠١٧ 

 م٢٠١٧ –م ٢٠١٢ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –مدير عام التخطيط والتطو�ر 

 م٢٠١٤ –م ٢٠١١ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –أم�ن عام مجلس اإلدارة 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، (بصفتھ 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مدرجة

ال�جنة التنفيذية + 

�جنة امل�افآت 

 وال��شيحات

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 بنك الر�اض البنوك غ�� تنفيذي

١ 

 - مساهمة مدرجة
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 شركة جر�ر السلع االس��الكية مستقل

٢ 

 ا�خاطر واالستدامة مساهمة مدرجة
ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة
 املواد األساسية مستقل

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 (سابك)

٣ 

 



  

 

 )١نموذج رقم (

 شركة (سابك) �جنة املراجعة ��ملر�ح عضو�ة  الس��ة الذاتية 

 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  خالد بن داود بن يوسف الفداغ 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ١٥/٠٩/١٣٧٤  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الدكتوراه الهندسة املي�انيكية التطبيقية م١٩٨٣ ام��يال كو�ج –جامعة لندن 

    ٢ 

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 م٢٠١٨ باملنطقة الشرقيةجنة االستشار�ة �� التجمع الص�� �عضو ال

 م٢٠١٥ عضو �جنة االشراف ع�� املراجعة بجامعة امللك فهد للب��ول واملعادن

 م٢٠١٥ –م ٢٠١٠ املدقق العام لشركة أرامكو

 م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٧ رامكوالتخطيط االس��اتي�� �� شركة أ

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٣ الفلب�ن –الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة بي��ون 

 رامكومدير تخطيط املرافق �� شركة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 م٢٠٠٣ –م ٢٠٠٢



  

 

 )١نموذج رقم (

 شركة (سابك) �جنة املراجعة ��ملر�ح عضو�ة  الس��ة الذاتية 

 :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

غ�� تنفيذي، 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 بصفتھ ال�خصية املراجعة الداخلية مدرجةمساهمة 

عضو �جنة من 

خارج أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 شركة االتصاالت السعودية االتصاالت

١ 

 غ�� مدرجة
رئيس �جنة ا�خاطر 

 واالنضباط
 بصفتھ ال�خصية

عضو �جنة من 

خارج أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 أكوا باور  الطاقة

٢ 

 ٣ رؤ�ة لالستثمار استثمارات صناعية مستقل بصفتھ ال�خصية عضو مجلس اإلدارة غ�� مدرجة

 بصفتھ ال�خصية �جنة املراجعة مساهمة مدرجة

عضو �جنة من 

خارج أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 املواد األساسية
الشركة السعودية للصناعات 

 األساسية (سابك)

٤ 

 



  

 )١نموذج رقم (

 عضو�ة �جنة املراجعة �� شركة (سابك)ملر�ح  الس��ة الذاتية 

 
 

 :
ً
 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  أوال

 االسم الر�ا��  عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 

 ا�جـنسـية  سعودي تار�خ امليالد  هـ١٦/٠٣/١٣٧٩  

 :
ً
 املؤهالت العلمية للعضو املر�ح  ثانيا

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

 ١ درجة الب�الور�وس  إدارة اعمال م١٩٨٤ جامعة امللك سعود

 ٢ درجة املاجست��  اإلدارة م١٩٩٧ جامعة امللك سعود

  :
ً
 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح ثالثا

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٦ هيئة توليد الوظائف ��رئيس �جنة املراجعة 

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٦ عضو مجلس إدارة هيئة توليد الوظائف

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٥ STCرئيس �جنة املراجعة ��  شركة االتصاالت السعودية 

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٣ عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 م٢٠٠٤ –م ١٩٩٧ الط�يعضو مجلس إدارة شركة مركز مكة 

 م٢٠١٤ –م ٢٠٠٤ عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفر���ي

 م٢٠٠٣ –م ٢٠٠١ عضو مجلس إدارة �� بنك ا�جز�رة

 م٢٠١٢ –م ٢٠١٠ عضو مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفر���ي للتأم�ن 

 م٢٠١٨ –م ٢٠٠٦ STCعضو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية 

 م٢٠١٨ –م ١٩٨٤ عدد من املناصب القيادية باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية �ان أخرها مساعد ا�حافظ للشؤون التأمينية 

  من ا�جمعيات العلمية دعضو �� عد



  

 )١نموذج رقم (

 عضو�ة �جنة املراجعة �� شركة (سابك)ملر�ح  الس��ة الذاتية 

  :
ً
 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املن را�عا

ً
 بثقة م��ا: العضو�ة ا�حالية �� مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل

 القانو�ي للشركة
 عضو�ة ال�جان

طبيعة العضو�ة 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

صفة 

 العضو�ة

(تنفيذي، 

تنفيذي، غ�� 

 مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 رئيس �جنة املراجعة مدرجة مساهمة
ممثل املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
 املواد األساسية غ�� تنفيذي

شركة األسمدة العر�ية 

 ١ سافكو

  مساهمة
رئيس �جنة املراجعة 

 ورئيس �جنة االل��ام

ممثل املؤسسة العامة 

 االجتماعيةللتأمينات 
 املا�� غ�� تنفيذي

شركة السعودي الفر���ي 

 ٢ املالية

 بصفتھ ال�خصية رئيس �جنة املراجعة مدرجة مساهمة

عضو �جنة من 

خارج أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 املواد األساسية
الشركة السعودية للصناعات 

 ٣ األساسية (سابك)

 


	السير
	المرشح
	1983م
	جامعة لندن – امبريال كولج

	المرشح
	1984م
	جامعة الملك سعود
	1997م
	جامعة الملك سعود



