
 

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية .1 
 عبدالرمحن بن حممـد بن ناصر العنـقري االسم الرباعي

 سعودي اجلـنسـيـــــــــــــة
المرشح للعضو /الشهادات المهنيةلدورات التدريبية/االمؤهالت العلمية   .2
 اسم اجلهة املاحنة ى املؤهلاحلصول علتاريخ  التخصص املؤهل م
 اململكة املتحدة-أدنربهجامعة  1991 التصميم املعماري دكتوراه 1
 سيدين اسرتاليا-جامعة نيو ساوث ويلز 1991 التصميم املعماري ماجستري 2
 جامعة امللك سعود 1991 هندسة معمارية بكالوريوس 3
 كامربيدج  –هارفاردجامعة  2002 خصخصة البنيات التحتية دورة 4
 بوسطن –جامعة هارفارد 2003 اإلدارة العليا يف احلكومات دورة 5
 كامربيدج  –جامعة هارفارد 2006 اإلسكان امليسر دورة 6

أساسيات متويل املشاريع  دورة 1
 العمرانية

 كامربيدج  –جامعة هارفارد 2010

 كامربيدج  –جامعة هارفارد 2010 املشاريع العمرانية املتعثرة دورة 9
 كامربيدج  –جامعة هارفارد 2011 إجياد مدن مستدامة دورة 9

 المرشح للعضو الخبرات العملية.3 
 مجاالت الخبرة الفترة

 جامعة امللك سعود-كلية العمارة والتخطيط-معيد 1991-1999
 جامعة امللك سعود-كلية العمارة والتخطيط-استاذ مساعد  1999-2000
 وزارة املواصالت-متفرغ غريمستشار  1999-2000
 مستشار وزير النـقل 2000-2004
 مستشار جمللس إدارة املؤسسة العامة للخطوط احلديدية. 2000-2004
 رئيس جلنة تطوير شبكة اخلطوط احلديدية يف اململكة بالتعاون مع البنك الدويل 2000-2004
 بالتعاون مع البنك الدويلنائب رئيس جلنة ختصيص الطرق السريعة يف اململكة  2000-2004
 عضو اللجنة املركزية لتطوير أعمال وزارة املواصالت 2000-2004

 نائب رئيس جلنة حتكيم مشروع تطوير جبل عمر مبكة املكرمة ممثال لوزارة النقل 2001
 عضو جملس منطقة مكة املكرمة ممثال لوزارة النقل 2002

 وأمالك املؤسسة العامة للخطوط احلديديةرئيس جلنة تطوير العقارات  2002-2004
 رئيس جلنة التحكيم ملشروع تطوير الطريق املوازي مبكة املكرمة ممثال لوزارة النقل 2002



 نائب رئيس جلنة التحكيم ملشروع تطوير جبل خندمة مبكة املكرمة ممثال لوزارة النقل. 2003
 املكرمة رئيس جلنة تطوير النقل العام مبنطقة مكة 2003-2004
 شركة أوناس السعودية للمقاوالت -الرئيس التنفيذي  2006-2009
 رئيس جلنة مراجعة و تطوير تصميم حمطات السكك احلديدية ملشروع قطار احلرمني السريع 2010-2011
 مؤسسة أوناس للمقاوالت واالستشارات الفنية -املدير التنفيذي  حىت االن-2011

 



 

 

 

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية .1 
 خالد بن حممد اخلويطر االسم الرباعي

 سعودي اجلـنسـيـــــــــــــة
المرشح للعضو /الشهادات المهنيةلدورات التدريبية/االمؤهالت العلمية   .2
 املاحنةاسم اجلهة  ى املؤهلتاريخ احلصول عل التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود 1891 حماسبة بكالوريوس بكالوريوس ريوسو بكال          1

2 
 احملاسبية الزمالةشهادة 

CPA 1882 حماسبة - 

 جامعة هارفارد 1889 - األداء املؤسسيو القيادة  1

التقييم وراس املال  4
 IMD 1882 - االستثماري

 IMD 2111 - التمويل االسرتاتيجي 5
 المرشح للعضو الخبرات العملية.3 

 جماالت اخلربة الفرتة
 رئيس جملس إدارة شركة مشبهات الطريان العربية املتقدمة حىت االن-2118
 لشركة اإللكرتونيات املتقدمة احملدودةلاملدير املايل  حىت االن-1889
 شركة اإللكرتونيات املتقدمة احملدودةلمدير الشؤون املالية ل 1885-1889
 لشركة اإللكرتونيات املتقدمة احملدودةلمدير احملاسبة  1898-1885
 لشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحيةلاملدير املايل  1891-1898
 مدير احلسابات للشركة السعودية لنقل وجتارة املواشي 1895-1891

 



 

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية .1 
 عبدالرمحن بن عبداحملسن النافع االسم الرباعي

 سعودي اجلـنسـيـــــــــــــة
المرشح للعضو /الشهادات المهنيةلدورات التدريبية/االمؤهالت العلمية   .2
 اسم اجلهة املاحنة ى املؤهلاحلصول علتاريخ  التخصص املؤهل م
 جامعة امللك سعود 1991 قانون بكالوريوس بكالوريوس ريوسو بكال         1

 المرشح للعضو الخبرات العملية.3 
 جماالت اخلربة الفرتة

 مستشار قانوين مبكتب العمل 1991
 مستشار قانوين بوزارة التجارة والصناعة 1991-3002
 قانوين يف شركة االتصاالت السعودية وأمني عام جملس أدارة الشركةمستشار  3002-3001
 مستشار قانوين يف هيئة السوق املالية 3001-3009
 ونحمامون ومستشارون قانوني-مكتب عبدالرمحن النافع حىت االن-3009

 العمل بعدة جلان مبجلس الشورى 
الوزراء لدراسة القانون التجاري املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج املشاركة يف اللجنة املشكلة هبيئة اخلرباء مبجلس 

 العريب.
 املشاركة يف اللجنة املشكلة هبيئة اخلرباء مبجلس الوزراء لدراسة نظام الشركات.-

 املشاركة يف إعداد مشروع نظام الشركات  
 عضو جلنة الئحة حوكمة الشركات بشركة االتصاالت السعودية

 


