
 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

 عبد العزيز بن ابراهيم بن محمد املانع
االسم 

 الرباعي

 ه  1364
   تاريخ  

 الميالد

 سعودي 

 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 اسم الجهة المانحة

تاريخ الحصول عل  

 م المؤهل التخصص المؤهل

 دكتوراة في الهندسة املدنية هندسة م1978 جامعة ستانفورد كاليفورنيا
1 

 ماجستير في الهندسة املدنية هندسة م1972 جامعة ستانفورد كاليفورنيا
2 

 بكالوريوس في الهندسة املدنية هندسة 1969 جامعة سانتا كالرا كاليفورنيا
3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة الخبرةمجاالت 

 3/3/1430الى  3/3/1426 عضو مجلس الشورى

 2/3/1424الى  7/11/1419 وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس املؤسسة العامة للمواني

 1424الى  6/3/1416 وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  (د 

   القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل 

القانوني 

 للشركة

عضوية 

 اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية 

 )تنفيذي، 

 غير تنفيذي ، 

 مستقل(

النشاط 

 م   اسم الشركة   الرئيس

 مستقل صفته الشخصية  مساهمة عامة
تطوير 

 1 شركة دار األركان للتطوير العقاري  عقاري 

      
2 

      
3 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

االسم  أحمد محمد عثمان الدهش

 الرباعي

   تاريخ   هـ01/07/1358

 الميالد
 الجـنسـيـة سعودي 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 عام  متعلم   

    2 

    
3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 اآلن -م 1965من  المقاوالت -الغاز  –النفط  –العقار 

 اآلن - 2013 عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري

 اآلن  -م  2016 عضو لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة دار األركان للتطوير العقاري

 اآلن  -  2004 التطوير واالستثمار والتقييم العقاري وإدارة األمالك 

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  (د 

   القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل 

القانوني 

 للشركة

عضوية 

 اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية 

 )تنفيذي، 

 غير تنفيذي ، 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس مستقل(

 مساهمة عامة

لجنة 

ترشيحات 

 ومكافات

شركة دار األركان للتطوير  تطوير عقاري  مستقل صفته الشخصية

 العقاري 
1 

      2 

      3 

 

  



 السيرة الذاتية) 1( نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح )ن 

  

 ثامر سعيد أحمد الحارثي 
االسم 

 الرباعي

 

م14/08/1970 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح )ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

م1996 جامعة الملك عبدالعزيز  بكالوريوس قانون 
1 

    
2 

    
3 

    
4 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  )ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

اآلن -2018 مستشار مستقل  

بوبا للتأمين  –رئيس تنفيذي للموارد البشرية   2012-2017  

شركة فونتير –مدير موارد بشرية   2007-2017  

البنك األهلي –مدير موارد بشرية   2002-2007  

شركة يونيليفر العالمية –موارد بشرية   1998-2001  

ياً كان شكلها أخرى أي شركة أو أ) و غير مدرجةأمدرجة (خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  د) 

   :و اللجان المنبثقة منهاأالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس تنفيذي ، مستقل(
الشركة السعودية للخدمات  صناعة مستقل شخصية الترشيحات و المكافات مساهمة

 1 الصناعية
الحوكمة والترشيحات  مساهمة مقفلة 

 و المكافات
إنتاج وتصنيع وبيع  مستقل شخصية

 الشاي
شركة أحمد محمد صالح باعشن 

 2 وشركاؤه

      
3 

      
4 



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

 يوسف عبد هللا شالش الشالش
االسم 

 الرباعي

 م05/10/1967ه املوافق 01/07/1387
   تاريخ  

 الميالد

 سعودي 

 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية

 1 بكالوريوس   شريعة إسالمية  م1990

 2 دبلوم   دراسات في األنظمة اإلجرائية  م1992 معهد اإلدارة

    
3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 اآلن - 1994 مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريمساهم مؤسس ورئيس 

 اآلن  – 2008 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن

 اآلن -2004 رئيس مجلس ادارة بنك الخير البحرين

 اآلن -2009 رئيس مجلس إدارة الخير كابيتال السعودية 

 اآلن-2016 للتطوير العقاريرئيس اللجنة التنفيذية بشركة دار األركان 

 اآلن  -2016 عضو لجنة الترشيحات و المكافآت 

اآلن - 1994 التطوير العقاري والتخطيط االستراتيجي   

  



العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  (د 

   القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل 

القانوني 

 للشركة

عضوية 

 اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية 

 )تنفيذي، 

 غير تنفيذي ، 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس مستقل(

 غير تنفيذي صفة شخصية - غير مدرجة
استثمار واستشارات 

 مالية
 1 بنك الخير 

 2 السعودية –الخير كابيتال  استثمار مالي مستقل صفته الشخصية - غير مدرجة

 صفته الشخصية - غير مدرجة
 -رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي
 عقاري تمويل

الشركة السعودية لتمويل 

 المساكن
3 

ذات مسؤولية 

 محدودة
- 

 عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية
 4 المنار السعودية استثمار عقاري

ذات مسؤولية 

 محدودة
- 

 عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية
 5 الميزان لالستثمار استثمار عقاري

ذات مسؤولية 

 محدودة

شركة دار األركان  استثمار عقاري عضو مجلس مديرين عن شخصية اعتباريةممثل  -

 للمشاريع
6 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 7 التالل لالسكان

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 8 تاج العقارية

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 9 ثوابت االستثمار

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 10 حلول االعمار

ذات مسؤولية 

 محدودة

 دار االركان لالستثمار عقارياستثمار  عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -

 التجاري
11 

ذات مسؤولية 

 محدودة

دار االركان لالستثمارات  استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -

 العقارية
12 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 13 شركاء البناء

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 14 شمس الرياض

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 15 صحارى لالستثمار

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 16 االركانصكوك 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 17 صكوك دار االركان

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 18 صكوك دار االركان الدولية

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري مديرينعضو مجلس  صفته الشخصية -
 19 مدارات التطوير و التقنية 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين صفته الشخصية -
 20 دعائم الخليج 



ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين صفته الشخصية -
 21 إنماء المدائن 

ذات مسؤولية 

 محدودة
 22 شركة أفواف لالستثمار  استثمار تجاري مجلس مديرينعضو  صفته الشخصية -

ذات مسؤولية 

 محدودة
 23 شركة ثمار العربية  مقاوالت وتجارة عضو مجلس مديرين صفته الشخصية -

ذات مسؤولية 

 محدودة

- 
 صفته الشخصية

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين
 24 ظالل العالمية للتطوير 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين عن شخصية اعتبارية ممثل -
 25 أبراج اإلنماء 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 26 دار العربية 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 استثمار عقاري عضو مجلس مديرين ممثل عن شخصية اعتبارية -
 27 دار الخليج الدولية 

 

 

 

  



 السيرة الذاتية) 1( نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

 غالي بن هشام حمود السعدون  

االسم 

 الرباعي

 

هـ18/03/1403  
تاريخ 

 الميالد

  

 سعودي 
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

 بكالوريوس هندسة مدنية 2007 جامعة الملك سعود
1 

    
2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

2012-2007 سعودي بروجاكس العالمية  

2013-2012 فاداك العالمية للمقاوالت  

2014-2013 أزميل للمقاوالت  

2016-2015 األفق للمقاوالت  

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  (د

   القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس تنفيذي ، مستقل(

      
1 

      
2 

 

  



 السيرة الذاتية (1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

  

 محمد عبدهللا محمد المنيع  
االسم 

 الرباعي

  

هـ28/08/1403 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المرشحالمؤهالت العلمية  للعضو  (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

 ماجستير قانون 2008 جامعةHullالبريطانية 
1 

 بكالوريوس قانون 2004 جامعة الملك سعود
2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

مساهمة مدرجة (رئيس تنفيذي / شركة جازان للطاقة و التنمية )  مستمر-2015   

م2015م إلى 2011من  وزارة الدفاع / مستشار قانوني  

2011-2004 المؤسسة العامة للتقاعد / باحث قانوني / اخصائي  

ياً كان شكلها أخرى أي شركة أو أ (و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

  :اللجان المنبثقة منهاو أالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير تنفيذي 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس ، مستقل(

 مساهمة مدرجة 
اللجنة التنفيذية و 
االستثمار ، لجنة 

 المخاطر
الشخصيةبصفته   عضو تنفيذي 

السلع االستهالكية 
 األساسية

 1 شركة جازان للطاقة و التنمية 

 2 الشركة السعودية لصناعة الورق صناعة الورق عضو مستقل بصفته الشخصية المراجعة مساهمة مدرجة

  مساهمة مقفلة
ممثل عن شخصية اعتبارية 
 شركة جازان للطاقة والتنمية

أسماك تبوكشركة  األسماك عضو مستقل  3 

  مسؤولية محدودة
ممثل عن شخصية اعتبارية 
 شركة جازان للطاقة والتنمية

 4 شركة جنات لالستثمار الزراعي  الزرعي عضو مستقل

  مسؤولية محدودة
ممثل عن شخصية اعتبارية 
 شركة جازان للطاقة والتنمية

 5 شركة رخاء لالستثمار الزراعي الزراعي عضو مستقل

 

 

  



 السيرة الذاتية (1) رقمنموذج 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

  

 إبراهيم عبدهللا سليمان السلطان 
االسم 

 الرباعي

   

هـ01/07/1382  
تاريخ 

 الميالد 

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

 

 جامعة القصيم

 

م1989  

 

 محاسبة

 

 بكالوريوس
1 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

  
 رئيس المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة لمجلس االدارة 

 رئيس الحسابات  
 المراجع الداخلي  

 شركة أسمنت القصيم 

2004-5/2017  

م2002-2004  

1998-2002    

 مدير الشؤون المالية 
شركة تطوير الصناعات  

 السعودية

1994- 1998   

 المدير المالي المكلف  -رئيس حسابات التكاليف
 شركة أسمنت القصيم

 م1993-1994
  

 رئيس الحسابات المالية 
 شركة المواشي

1991-1992 

مكتب الراشد محاسبون  مراجع حسابات  
 ومراجعون قانونيون

ياً كان شكلها أخرى أي شركة أو أ (و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

  :و اللجان المنبثقة منهاأالقانوني 
الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

تنفيذي ، )تنفيذي، غير 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس مستقل(

       

       
 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح (أ 

االسم  هذلول صالح محمد الهذلول

 الرباعي

   تاريخ   هـ07/1384 /01

 الميالد
 الجـنسـيـة سعودي 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 دبلوم وإدارةتجارة  هـ 1411 المعهد الثانوي التجاري

    2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 ــ االن 1990 االستثمار والتمويل العقاري اعداد االستراتيجيات وخطط وبرامج التقسيط والتمويل 

 اآلن - 2004 عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 2018 - 2007 عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لتمويل المساكن 

 2016 - 2004 البحرين  –عضو مجلس إدارة ببنك الخير 

 2018 - 2009 عضو مجلس إدارة بالخير كابيتال 

 اآلن - 2014 عضو لجنة المراجعة بشركة دار األركان 

 2015 - 2007 عضو لجنة الترشيحات والمكافات بشركة دار األركان 

 2016 - 2011 عضو لجنة الترشيحات والمكافات ببنك الخير

 2016 - 2011 عضو اللجنة التنفيذية ببنك الخير

 اآلن - 1994 االستثمار والتمويل العقاري واالستراتيجيات والخطط وبرامج التقسيط 

  



العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها  (د 

   القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل 

القانوني 

 اللجانعضوية  للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 صفة العضوية 

 )تنفيذي، 

 غير تنفيذي ، 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس مستقل(
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية   تنفيذي 
 1   التقسيط مملكة تجارة عامة 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    والتقنية التطوير مدارات مقاوالت عامة   

2 
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية     الخليج دعائم خدمات الحاسب االلي   
3 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    المدائن إنماء  خدمات الحاسب االلي   

4 
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية    التجاري لالستثمار أفواف  استثمار  
5 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    العربية ثمار  مقاوالت عامة  

6 
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية  العقاري لالستثمار مقر  عقاري    
7 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    العقارية أصائل  عقاري  

8 

صفته الشخصية   مساهمة مقفلة إدارة أصول عقارية  غير تنفيذي   9  للعقارات األصول دار  
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية  عقاري      السعودية المنار  
10 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية  عقاري      القصر أسواق  

11 
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية  عقاري      لالستثمار ثوابت  
12 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية  عقاري      البناء شركاء  

13 
ذات مسئولية 

 محدودة
 

صفته الشخصية  استثمار عقاري      الدولية األركان دار صكوك  
14 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية  عقاري      االستثمار قادة  

15 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    اإلعمار حلول عقاري  

16 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    التجاري لالستثمار الميزان عقاري  

17 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    األركان صكوك عقاري  

18 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    األركان دار صكوك عقاري  

19 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية  العقاري تاج عقاري    

20 

ذات مسئولية 
 محدودة

 
صفته الشخصية    لالستثمار صحارى عقاري  

21 

  



 السيرة الذاتية (1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

االسم  وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام 

 الرباعي

 

 م14/01/1975  
تاريخ 

 الميالد

 سعودي 

 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص عل  المؤهل تاريخ الحصول اسم الجهة المانحة

 ماجستير إدارة أعمال 2006 كلية البحرين الجامعية
1 

 بكالوريوس أدب انجليزي 1997 جامعة اإلمام
2 

    
3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 2019 القطاع البنكي

 2008 القطاع الصناعي والتجاري

 2000 التدريب و التطوير

ياً كان شكلها أخرى أي شركة أو أ (و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :و اللجان المنبثقة منهاأالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس تنفيذي ، مستقل(

      
1 

      
2 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  صالح محمد علي احمد بطيش

 الرباعي

 

هــ1/7/1370 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 للعضو المرشحالمؤهالت العلمية  ب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

م1419 جامعة الملك سعود  ماجستير  ادارة اعمال  
1 

هـ1395 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن   بكالوريوس  هندسة 
2 

هـ1398 جامعة جالسكو  دبلوم تحلية  تقنية التحلية 
3 

    
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

ــــ  1405 مهندس ـــ المؤسسة العامة لتحلية المياه  

  

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :المنبثقة منهاو اللجان أ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

 ال يوجد  ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ
1 

      
2 

      
3 

      
4 

 

 

  



 السيرة الذاتية (1) رقم نموذج

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

 االسم الرباعي طارق محمد علي الجارهللا

 الجـنسـيـة سعودي تاريخ الميالد 1389 - 05 – 06

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 اسم الجهة المانحة
  ىتاريخ الحصول عل

 المؤهل
 م المؤهل التخصص

 1 شهادة جامعية متوسطة واإلدارةالتجارة  1993 

الهيئة العامة للرقابة 

 مصر-المالية
  

عضو مجلس إدارة 

 معتمد 
2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة
 ــ االن 1994 خبرات في تنظيم و تخطيط األراضي وكذلك تقييم وتثمين العقارات

 اآلن  -  2004 عضو مجلس االدارة لشركة االركان

 اآلن  -  2007 شركة دار األركان  –رئيس لجنة المراجعة 

 اآلن  -  2007 شركة دار األركان للتطوير العقاي  –عضو باللجنة التنفيذية 

 2012  -  2007 الشركة السعودية لتمويل المساكن –عضو مجلس االدارة 

ياً كان شكلها أخرى أي شركة ف ( أوو غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   و اللجان المنبثقة منها:أالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

عضوية 

 اللجان

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة 

العضوية 

)تنفيذي، غير 

تنفيذي ، 

 مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 مملكة التقسيط عامة تجارة تنفيذي شخصيةصفته   مسئولية محدودة

 مسئولية محدودة
 

 إستثمار غير تنفيذي شخصية صفته
-الخير القابضة المحدودة 

 مركز دبي العالمي 
2 

 3 نماء الصحراء التشغيل والصيانة تنفيذي شخصية صفته  مسئولية محدودة

 4 أفواف لالستثمار التجاري إستثمار تنفيذي شخصية صفته  مسئولية محدودة

 5 ثمار العربية  مقاوالت تنفيذي شخصية صفته  مسئولية محدودة



 6 دار األصول للعقارات  إدارة أصول عقارية تنفيذيغير  شخصية صفته  مساهمة مقفلة

 7 أسواق القصر  عقاري تنفيذي شخصية  صفته  مسئولية محدودة

 8 شركاء البناء  مقاوالت تنفيذي شخصية صفته  مسئولية محدودة

 صفته شخصية   مسئولية محدودة
 9 قادة االستثمار  عقاري تنفيذي

 صفته شخصية   مسئولية محدودة
 عقاري تنفيذي

دار األركان لالستثمار 

 العقارية 
10 

 

 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  عبد هللا بن سليمان بن محمد الجريش 

 الرباعي

م1/7/1408  

تاريخ 

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

هـــ1439 الجامعة االسالمية ـ المدينة المنورة  دكتوراة  األنظمة 
1 

هــ1435 جامعة دار العلوم  ماجستير قانون تجاري  
2 

هـ1430 جامعة الملك سعود   بكالوريوس انظمة 
3 

م2012 جامعة تومسون ريفيرز  دبلوم انجليزي 
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 1437 محامي مرخص 

 1437 عضو هيئة تدريس متعاون ـــ جامعة المجمعة 

1433ــ   1430 مستشار قانوني ـــ هيئة تطوير المدينة المنورة  

  

  

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :اللجان المنبثقة منهاو أ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

 ال يوجد  ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ
1 

      
2 

      
3 

      
4 



 

 السيرة الذاتية( 1) رقم نموذج

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  مشعل بن ابراهيم صالح الشايع 

 الرباعي

 

م21/11/1975 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

محمد بن سعودجامعة االمام  م2001    بكالوريوس اقتصاد وعلوم ادارية  
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

م الى االن2016 الرئيس التنفيذي للشركة األهلية للتأمين التعاوني  

م 2016الى  2013 الرئيس التنفيذي لشركة سالمة للتأمين التعاوني   

م2013الى  2012 رئيس قنوات التوزيع ــ شركة الراجحي للتأمين التعاوني   

م2012الى  2011 نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق ـــ الشركة االهلية للتامين التعاوني   

م 2011الى  2007 مدير اقليمي بالمنطقة الوسطى ــ شركة مالذ للتامين  

ــ الشركة التعاونية للتامين مسئول حسابات م2007الى  2001   

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :و اللجان المنبثقة منهاأ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

التنفيذية ولجنة  اللجنة  مساهمة
 االستثمار

 الشركة االهلية للتامين التعاوني  تأمين تنفيذي شخصية

1 

      
2 



 

 الذاتيةالسيرة  (1) رقم نموذج

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

 االسم الرباعي ماجد عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم

 الجـنسـيـة سعودي تاريخ الميالد 01-07-1392

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 اسم الجهة المانحة

تاريخ 

  ىالحصول عل

 المؤهل

 م المؤهل التخصص

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية
 1 بكالوريوس  شريعة إسالمية  1994

 2 دبلوم العلوم الجنائية 1996 المعهد العالي للقضاء

    3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

 هـ1424-1415 )النيابة العامة حالياً( عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام

 اآلن – 2004 عضو مجلس إدارة شركة دار األركان 

 إلى اآلن  2013-6-27 البحرين  –عضو مجلس إدارة بنك الخير 

 الى اآلن   26-07-2018 السعودية  –عضو مجلس إدارة الخير كابيتال 

 الى اآلن -2013 بنك الخير –عضو لجنة الترشيحات و المكافات 

 2016 -2013 بنك الخير –رئيس لجنة المخاطر 

 الى اآلن -2013 شركة دار األركان للتطوير العقاري –رئيس لجنة الترشيحات و المكافات 

 الى اآلن -2013 شركة دار األركان للتطوير العقاري –عضو اللجنة التنفيذية 

 الى اآلن -2007 شركة دار األركان للتطوير العقاري  –عضو لجنة المراجعة 

 الى اآلن -2004 وصناعة التطوير العقاريالتخطيط االستراتيجي 

  



ياً كان شكلها أخرى أي شركة ف ( أوو غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   و اللجان المنبثقة منها:أالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 عضوية اللجان

طبيعة 

العضوية 

)بصفته 

الشخص، 

ممثل عن 

شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 مساهمة مقفلة

رئيس لجنة  -

 الترشيحات والمكافات

 رئيس لجنة المخاطر -

 غير تنفيذي شخصية تهصف
استثمار واستشارات 

 مالية
 1 البحرين –بنك الخير 

 مساهمة مقفلة

 لجنة رئيس -

 الترشيحات

 والمكافات
عضو لجنة  -

 المراجعة

 2 السعودية –الخير كابيتال  استثمار مالي غير تنفيذي صفته الشخصية

ذات مسؤولية 

 محدودة
 3 شركة أفواف لالستثمار  استثمار تجاري تنفيذي صفته الشخصية 

ذات مسؤولية 

 محدودة
 4 شركة األركان للتعمير  مقاوالت وتجارة تنفيذي صفته الشخصية 

مسؤولية ذات 

 محدودة
 5 شركة ثمار العربية  مقاوالت وتجارة تنفيذي صفته الشخصية 

ذات مسؤولية 

 محدودة
 استثمار عقاري تنفيذي صفته الشخصية 

شركة دار األركان لالستثمار 

 العقاري
6 

 7 شركة دار األصول للعقارات  استثمار عقاري غير تنفيذي صفته الشخصية  مساهمة مقفلة

 

 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  عاطف بن سليمان بن فايز الشهري 

 الرباعي

 

21/10/1400 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

الملك سعودجامعة    بكالوريوس محاسبة 2001 
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

حتى تاريخه 2005 الهيئة الملكية للجبيل وينبع  

  

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :و اللجان المنبثقة منهاأ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

 ال يوجد --- --- -- -- ---
1 

      
2 

      
3 

      
4 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  خالد بن علي حمد العجالن

 الرباعي

 

هــ1/7/1383 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص الحصول عل  المؤهلتاريخ  اسم الجهة المانحة

 ماجستير ادارة اعمال  2008 جامعة الملك سعود
1 

علوم ادارية بكالوريوس محاسبة 1991 جامعة الملك سعود  
2 

    
3 

    
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

م 2003ـــــ  1994 مستشار لدى صندوق التنمية الصناعي  

ــ االن 2003 مستشاري مالي واداري لدى مركز جدوى االعمال لالستشارت المالية واالدارية  

  

و اللجان أالقانوني  ياً كان شكلهاأخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :المنبثقة منها

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

 ال يوجد  -- -- -- -- --
1 

      
2 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية  أ(

 

االسم  محمد بن عبد الرحمن محمد السالمة 

 الرباعي

 

م21/12/1385 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

م1996 جامعة الملك عبد العزيز ادارة اعمال  بكالوريوس محاسبة   
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

م2010ـــ  1996 صندوق التنمية الصناعي   

م2019ــ  2010 مجموعة البحري   

ــ االن 2017 مدير العمليات المالية ــ الشركة العقارية السعودية   

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :و اللجان المنبثقة منهاأ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

الشخصية   هبصفت)

ثل عن شخصية مم

 ( اعتبارية

 العضويةصفة 

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

 ال يوجد  -- -- -- -- --
1 

      
2 

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ(

 

االسم  سليمان بن علي سليمان الحضيف

 الرباعي

 

م11/1/1959 تاريخ  

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشحب( 

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول عل  المؤهل اسم الجهة المانحة

م2006 جامعة نورث ويسترن  دكتوراة  ادارة اعمال  
1 

م1997 جامعة والية نيويورك  ماجستير  ادارة 
2 

 ماجستير عالقات دولية 1994 جامعة تروي االباما
3 

الملك عبد العزيزجامعة    بكالوريوس ادارة 1990 
4 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

حتى االن 2019 نائب رئيس مجموعة االستراتيجية وتميز االعمال   

م2019ــــ  2007 مدير عام قطاع رأس المال البشري ــ بنك اإلنماء  

م 2007ــ  2006 الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة  

م2005ــ  1999 المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير ــــ مصرف الراجحي   

القانوني                   ياً كان شكلها أخرى أشركة أي ي فو أ(  و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  (د 

   :و اللجان المنبثقة منهاأ

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

 طبيعة العضوية 

  هبصفت)

ثل ممالشخصية 

عن شخصية 

 ( اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي  غير )

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس (تنفيذي  مستقل

رئيس لجنة الترشيحات  مساهمة
 1 شركة االندلس العقارية ادارة وتطوير العقارات مستقل شخصية والمكافات

عضو لجنة الترشيحات  مساهمة مقفلة
 2 شركة االنماء لالستثمار  استثمارات مالية غير تنفيذي  ممثل لمصرف االنماء  والمكافات

رئيس لجنة الترشيحات  مساهمة
 3 مجموعة الطيار  تجارة مستقل شخصية والمكافات

عضو لجنة الترشيحات  مساهمة مقفلة
 4 شركة اصالة  ادارة وتطوير عقاري  مستقل شخصية والمكافات

 

  



 السيرة الذاتية( 1) نموذج رقم

 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

  

 رياض سليمان عمر الخراشي  
االسم 

 الرباعي

 

هـ14/05/1394  
تاريخ 

 الميالد

 

 سعودي
 الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح (ب 

 م المؤهل التخصص الحصول عل  المؤهلتاريخ  اسم الجهة المانحة

هـ1418 جامعة اإلمام محمد بن سعود  بكالوريوس شرعي 
1 

هـ1420 جامعة اإلمام محمد بن سعود  دبلوم حاسب آلي 
2 

هـ1435 معاهد متعددة  العديد من الدورات مدرب معتمد 
3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج 

 الفترة مجاالت الخبرة

الطالب في جامعة األمير سلطانمدير شؤون  هـ1420-1425   

اآلن -هـ 1425 مدير عام شركة درة األعمار الدولية  

هـ1440 -1437 عضو مجلس إدارة شركة فكر لالستثمار والتطوير العقاري  

ياً كان شكلها أخرى أي شركة أو أ (و غير مدرجةأمدرجة )خرى أالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  د( 

  :و اللجان المنبثقة منهاأالقانوني 

الشكل 

القانوني 

 عضوية اللجان للشركة

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 م   اسم الشركة   النشاط الرئيس تنفيذي ، مستقل(
ذات مسؤولية 
 محدودة 

 1 شركة درة اإلعمار الدولية  استثمار عقاري تنفيذي  بصفته الشخصية   -

ذات مسؤولية 
 محدودة 

 2 شركة فكر للتطوير واالستثمار استثمار عقاري مستقل بصفته الشخصية    -

 

 


