نموذج رقم (  ) 1السيرة الذاتية
 - 1البيانات الشخصية للعضو المرشح
اإلسم الرباعي
الجنسية

عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الدعيلج
سعودي

تاريخ الميالد

1963/02/08م

 - 2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المانحة

2

بكالوريوس

علوم في اإلدارة الصناعية

1986م

جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

 - 3الخبرات العلمية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
الرئيس التنفيذي لشركة اإللكترونيات المتقدمة
 -2017الى تاريخه
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف
 -2011الى تاريخه
رئيس لجنة المراجعة – الشركة السعودية للطباعة والتغليف (2013-2011
عضو مجلس اإلدارة – شركة رافال للتطوير العقاري
2013-2011
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مساهمة عامة)
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة – الشركة األولى لتطوير العقارات
2012-2010
رئيس مجلس إدارة شركة األولى الشرق األوسط -دبي ()2012-2008
عضو مجلس إدارة شركة ثبات للتطوير العقاري ()2012-2008
عضو مجلس إدارة شركة خدمات النفط المحدودة – البحرين ()2011-2008
2012-2008
عضو مجلس إدرة شركة األولى  SKلإلنشاءات -الخبر()2010-2008
عضو مجلس إدارة شركة األولى العالمية -الكويت()2010-2008
رئيس مجلس المديرين -شركة األولى الصناعية -مصر ()2012-2008
عضو مجلس إدارة أعيان كابيتال
2010-2008
الرئيس التنفيذي للشركة األولى لتطوير العقارات
2010-2007
عضو مجلس اإلدارة – الشركة السعودية لألسماك
2011-2006
عضو مجلس اإلدارة –الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 -2005الى تاريخه
عضو مجلس اإلدارة – شركة السالم للطائرات
الرئيس التنفيذي – شركة عدوان للصناعات الكيماوية
2005-1993
المدير العام – شركة عدوان للتجارة والمقاوالت
1993-1992
شركة سابك للتسويق
1992-1987
 -4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
م
1
2
3
4
5

إسم الشركة
للصناعات

السعودية
المتطورة
الشركة السعودية للطباعة
والتغليف
المستقبل
عبر
شركة
للبالستيك
للتطوير
رافال
شركة
العقاري
دويتشه الخليج للتمويل

النشاط الرئيس

صفة العضوية
( تنفيذي  ،غير
تنفيذي  ،مستقل )

طبيعةةة العضةةوية ( بصةةفته
الشخصةةةةةية  ،ممثةةةةةل عةةةةةن
شخصية إعتبارية )

مستقل

بصفته الشخصية

مستقل

بصفته الشخصية

تنفيذي

بصفته الشخصية

مستقل

بصفته الشخصية

غير تنفيذي

ممثل عن شخصية
اعتبارية

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة
مساهمة عامة
مساهمة عامة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

نموذج رقم (  ) 1السيرة الذاتية
 - 1البيانات الشخصية للعضو المرشح
فراس صالح الدين عبدالحميد القرشي

اإلسم الرباعي

سعودي

الجنسية

1402/12/24هـ

تاريخ الميالد

 - 2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

المحاسبة

2006م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2

ماجستير

المالية  /البنوك

2010م

جامعة سيدني  -استراليا

المحاسبة

2016م

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين
3
القانونيين
 - 3الخبرات العلمية للعضو المرشح

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الفترة

مجاالت الخبرة

مارس – 2017حتى تاريخه

صندوق اإلستثمارات العامة – مستشار االدارة المالية ( في مجال اإلستثمارات )

أبريل  – 2014مارس 2017

شركة الماء والكهرباء  :رئيس الشئون المالية  /الشئون اإلدارية ( في مجال تخصيص الطاقة والمياه )

اغسطس  – 2012ابريل 2014

شركة السعودي الفرنسي كابيتال  :المراقب المالي ( في مجال الخدمات المالية واإلستثمارية )

ديسمبر  – 2011أغسطس 2012

شركة أمانة للتأمين التعاوني  :مساعد مدير المحاسبة ( في مجال التأمين )

نوفمبر – 2010ديسمبر 2011

البنك األول ( السعودي الهولندي )  :مساعد مدير عالقة – مصرفية الشركات ( في المجال البنكي )

يوليو  – 2005ابريل 2008

برايس ووتر هاوس كوبرس (  : )PwCمراجع رئيسي ( في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات )

 - 4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة
منها:
م
1

إسم الشركة

النشاط
الرئيس

صفة العضوية
( تنفيذي  ،غير
تنفيذي  ،مستقل )

طبيعة العضوية
( بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
إعتبارية )

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج رقم (  ) 1السيرة الذاتية
 - 1البيانات الشخصية للعضو المرشح
اإلسم الرباعي
الجنسية

محمد عبدالمحسن موسى القرينيس
سعودي

تاريخ الميالد

1395/04/21هـ

 - 2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

إسم الجهة المانحة

1

بكالوريوس

هندسة كيميائية

1999م

جامعة الكويت

 - 3الخبرات العلمية للعضو المرشح
الفترة
2008 – 2003
2012 -2008
2015 – 2012
2017 – 2015
 2017حتى تاريخه

مجاالت الخبرة
مدير محافظ إستثمارية في شركة  HSBCالعربية السعودية
مدير محافظ إستثمارية في شركة األهلي كابيتال
رئيس قسم األسهم المحلية في شركة األهلي كابيتال
مدير محافظ إستثمارية في شركة جدوى لإلستثمار
مدير عام اإلستثمارات المحلية لألسهم وأسواق النقد في شركة الرائدة لإلستثمار

 -4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
م

إسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
( تنفيذي  ،غير
تنفيذي  ،مستقل )

طبيعةةة العضةةوية ( بصةةفته
الشخصةةةةةية  ،ممثةةةةةل عةةةةةن
شخصية إعتبارية )

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

