


 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 صالح بن حمد بن صالح الشنيفي االسم الرباعي

 م04/07/1967 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح .2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود 1990 محاسبة بكالوريوس 1

 أمريكا -  siaoL tniaSجامعة 1995 محاسبة ماجستير 2

 أمريكا -cdnnali  LdioLaF  جامعة 2002 محاسبة دكتوراه 3

4     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .3

 مجاالت الخبرة الفترة

 جامعة الملك سعود –إدارة األعمال  كلية -أستاذ مشارك بقسم المحاسبة  م2019 –م  1991

 وعضو مجلس إدارتها s  c Sاألمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية  حتى اآلن  –م 2008

 ولي العهد، المملكة العربية السعودية مستشار المراجعة الداخلية بديوان سمو م2015 –م 2014

    sTSشركة االتصاالت السعودية مستشار المراجعة الداخلية ب حتى اآلن –م 2004

  

أو أي شركة  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى  .4

 أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، ممثل 

 عن شخصية اعتبارية(
 الشكل القانوني عضوية اللجان

 طبيعة الشخصية  مستقل التأمين العالمية للتأمين التعاوني 1
رئيس لجنة 

 المراجعة 
 مساهمة مدرجة

 طبيعة الشخصية مستقل الصحي الدارة الطيبة 2
رئيس لجنة 

 المراجعة
 مساهمة مغلقة

 مجموعة سيرا القابضة 3
الخدمات 

 االستهالكية
 مساهمة مدرجة لجنة المراجعة  

 هيئة حكومية لجنة المراجعة   حكومية الهيئة الملكية لمحافظة العال 4

 مساهمة مدرجة لجنة المراجعة   قابضة اللجين القابضة 5

6       
 



 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  -1

                                                    جاسم شاهين حمد الرميحي اإلسم الرباعي 

تاريخ   سعودي الجنسية 

 امليالد

 هجري  1380األول من شهر رجب من عام 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  -2

 إسم الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل  التخصص املؤهل م

 جامعة الملك سعود 1985 محاسبة بكالوريوس 1

 كانساس ستي –جامعة ميسوري  1989 محاسبة ماجستير 2

 المملكة المتحدة –جامعة دندي  1997 محاسبة دكتوراة 3

 الخبرات العلمية للعضو املرشح  -3

 مجاالت الخبرة الفترة

  2017من األول من سبتمبر 

 إلى اآلن 
 مستشار مالي وإداري متفرغ 

  31إلى  2016يوليو  11

2017أغسطس   
تشغيلية -إستراتيجية  –مجاالت الخبرة أكاديمية  –بالدمام   الجامعة العربية املفتوحة فرع –املدير اإلقليمي   

2016جون  -2014يناير  مجاالت الخبرة في إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات – شركة رازن للمعرفة القابضة الرئيس التنفيذي   

2013ديسمبر  -2011أكتوبر  وإدارة التغيير والحوكمةمجاالت الخبرة في إدارة مشاريع التطوير التنظيمي  – نائب رئيس للشؤون اإلدارية والتطوير التنظيمي    

2009نوفمبر  -2008يناير   
الخبرة في إجراءات اإلندماج واإلستحواذ وإعداد ميثاق عمل الشركة  – الرئيس التنفيذي، شركة إتحاد املقاوالت السعودية

 واألنظمة املالية و اإلدارية

 ديسمبر –  2005أغسطس 

2007 

مجاالت الخبرة  – نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية، شركة فيصل القحطاني وأوالده للتجارة واملقاوالت 

ح، بما في ذلك الوحدات الخاصة بأقسام التمويل واملشتريات واملوارد تطبيق نظام تخطيط موارد املؤسسة بنجافي 

إنشاء إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة املشاريعو البشرية والشؤون اإلدارية ومراقبة املشاريع.   

2005يناير  – 2001يناير   

مجاالت الخبرة – واملعادن، الظهران، جامعة امللك فهد للبترول املحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية رئيس قسم  

على خطوات تعيين أعضاء هيئة  وإعداد املوازنات  واإلشراف  األكاديمية وتقييم البرامج  الخطط االستراتيجية  تطوير 

إلشراف على برنامج املاجستير في املحاسبة.و التدريس   

 

 ير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أياكان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غ -4

 النشاط الرئيس  إسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل 

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 إعتبارية

 عضوية اللجان 
 الشكل 

 القانوني للشركة

1 
 شخصية مستقل  إدارة وتطوير العقارات االقتصاديةمدينة املعرفة 

عضو مجلس إدارة 

 ورئيس لجنة املراجعة 

 مدرجة-مساهمة عامة 

 مدرجة-مساهمة عامة  لجنة املراجعة   تجزئة السلع الكمالية الشركة املتحدة لإللكترونيات 2

 مدرجة-مساهمة عامة  لجنة املراجعة   املواد األساسية شركة إسمنت الشرقية 3



 مدرجة-مساهمة عامة  لجنة املراجعة   املواد األساسية شركة اللجين القابضة 4

 مساهمة مقفلة  شخصية مستقل  تمويل  ريت صندوق مشاركة  5

صندوق مشاركة للطروحات  6

 األولية
  شخصية مستقل  إستثمار

 مساهمة مقفلة

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعة   تصنيع شركة الوسائل الصناعية 7

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعة   الرعاية الصحية  التجمع الصحي باألحساء 8

 مقفلةمساهمة  لجنة املراجعة   تجزئة األغذية شركة بندة 9
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