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 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

األستاذ  سليمان  عبد القادر المهيدب 
رئيس مجلس اإلدارة؛ غري تنفيذي

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده، وعضو مجلس إدارة في العديد من 
الشركات وهي: شركة المراعي، شركة رافال للتطوي�ر 

العقاري، شركة أموال الخليج لالست�ثمار التجاري، وشركة 
المهيدب القابضة

الوظائف السابقة: رئيس مجلس إدارة شركة الشرق 
األوسط لصناعة الورق )مبكو(، رئيس مجلس إدارة الشركة 

األولى للتطوي�ر العقاري، شركة ثبات لإلنشاءات.
المؤهالت: السنة الثانية- كلية الطب، جامعة الملك 

سعود، المملكة العرب�ية السعودية.
الخربة:مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية والبنكية 

وإدارة االست�ثمارات والتطوي�ر العقاري والمقاوالت، 
باإلضافة لعضويته في مجلس إدارات عدد من الشركات 

واللجان.

األستاذ محمد ابراهيم العيسى
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية:المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار 
وعضو مجلس إدارة في كل من شركة كنان العالمية 

للتطوي�ر العقاري.
الوظائف السابقة: رئيس إدارة الميزانية العمومية 

واالست�ثمار في البنك السعودي الربيطاني.
المؤهالت: بكالوري�وس التجارة، خيارات التموي�ل، كلية 

ساودر لألعمال، جامعة بريتيش كولومبيا، فانكوفر، كندا.
الخربات: خربة واسعة في اإلدارة المالية واالست�ثمارات 

واألسواق المالية، كما شغل منصب عضوية مجلس إدارة 
شركة سكون العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية.

األستاذ عبدالعزي�ز بن خالد الغفيلي
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: متقاعد – القطاع العام. وعضو مجلس 
إدارة في عدد من مجالس اإلدارة واللجان

الوظائف السابقة: مدير عام األسهم المحلية بشركة 
حصانة من عام 2014 الى مارس 2017م، كما كان مديرًا 

إلدارة االست�ثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للت�أمينات 
االجتماعية .

المؤهالت:ماجستري في االقتصاد من جامعة غرب 
إيلينوي بالواليات المتحدة األمريكية، بكالوري�وس اقتصاد 

من جامعة الملك سعود.
الخربة: خربة في مجال الت�أمينات االجتماعية وإدارة 

المحافظ االست�ثمارية واألسهم، كما يتقلد عضوية عدد 
من مجالس إدارات الشركات واللجان.

األستاذ فهد عبداهلل القاسم 
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة أموال 
لالستشارات المالية، عضو مجلس إدارة تنفيذي  في 

شركة اتحاد الراجحي القابضة لالست�ثمار.
الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أموال 

لالستشارات المالية، المدير العام لمجموعة العثيم 
التجارية، شريك مدير شركة كي بي ام جي العرب�ية، 

المدير التنفيذي لمستشفى دله وشريك بمكتب 
القاسم محاسبون قانيون معتمدون.

المؤهالت: بكالوري�وس علوم إدارية تخصص محاسبة، 
)جامعة الملك سعود( وبرنامج اإلدارة المتقدمة 

والقيادة )جامعة اكسفورد(.
الخربات: استشارات مالية وإدارية ومراجعة، إدارة 

تنفيذية – مؤسسة صحية إدارة تنفيذية – تجارة وتجزئة 
وجملة باإلضافة الى عضويته في مجالس إدارة ولجان 

عدد من الشركات.

األستاذ بدر بن عبداهلل العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة؛ غري تنفيذي 

الوظائف الحالية:الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالست�ثمار 
ورئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية وعضوية 

مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة صافوال.
الوظائف السابقة: المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار، 

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، مدير المحافظ 
االست�ثمارية بشركة أتش إس بي سي السعودية 

المحدودة، محلل مالي وتسويقي - سابك أمريكا، محلل 
مالي- جي بي مورغان.

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال – جامعة رايس 
- الواليات المتحدة، بكالوري�وس في االقتصاد- جامعة 

.)CFA( فريجينيا – الواليات المتحدة، ومحلل مالي معتمد
الخربة: المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ 

االست�ثمارية، دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالياً، 
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات ولجان عدد من 

الشركات  المدرجة والغري مدرجة.

األستاذ عبدالرحمن محمد رمزي عّداس
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية في بنك اإلنماء، رئيس مجلس المديري�ن بشركة 
ديار الخيال للتطوي�ر العقاري، رئيس مجلس اإلدارة وعضو 

لجنة المخاطر بالبنك التونسي السعودي، عضو مجلس 
إدارة بشركة أركوما، عضو مجلس اإلدارة بشركة الرب�يع 
السعودية لألغذية، عضو مجلس اإلدارة بشركة محمد 

أحمد صالح باعشن، عضو مجلس اإلدارة بصندوق البيئة، 
عضو لجنة المخاطر بشركة الخدمات األرضية، عضو لجنة 

المخاطر واالمت�ثال بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
الوظائف السابقة:  28 عام في البنك األهلي التجاري، 
تقلد خاللها العديد من المناصب القيادية ، كما له خربة 

قرابة ثالثة سنوات مع الشركة السعودية لالقتصاد 
والتنمية المحدودة)سدكو(، عضواً منتدباً لالست�ثمارات 

العقارية وعضواً في  اللجنة التنفيذية ولجنة االسرتاتيجية. 
 المؤهالت: ماجستري إدارة أعمال تخصص إدارة مالية 
من جامعة دنفر بوالية كولورادو – الواليات المتحدة 

األمريكية، وبكالوري�وس إدارة أعمال من جامعة الملك 
عبدالعزي�ز بجدة، المملكة العرب�ية السعودية، مع مرتبة 

الشرف األولى.
الخربات: خربة واسعة في مجال البنوك وإدارة المخاطر 

واإلدارة االسرتاتيجية واالست�ثمار.

األستاذ عصام عبدالقادر المهيدب
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده باإلضافة لعضوية مجالس إدارات عدد 

من الشركات.
الوظائف السابقة: تقلد عدداً  من المناصب اإلدارية 

والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات 
المهيدب.

المؤهالت: بكالوري�وس علوم ) تخصص إحصاء( من جامعة 
الملك سعود.

الخربة: خربة في إدارة عدد من الشركات في مجال األغذية 
والمقاوالت، باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة عدد من 

الشركات واللجان.

د. عدنان عبدالفتاح صوفي
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب 
الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي لالستشارات اإلدارية، 
عضو مجلس إدارة شركة األهلي كابيتال، رئيس اللجنة 

االستشارية لمجلس هيئة السوق المالية.
الوظائف السابقة: عضو مجلس هيئة السوق المالية 

السعودية بناًء على أمر ملكي كريم، الرئيس التنفيذي 
لشركة سدكو القابضة، أستاذ إدارة األعمال بكلية االقتصاد 

واإلدارة بجامعة الملك عبد العزي�ز )أستاذ إدارة األعمال 
والمالية الدولية( وعميد الكلية سابقا. أستاذ زائر بجامعة 

اكسفورد. 
المؤهالت: حاصل على منحة فولربايت، ويحمل شهادة 

الدكتوراه في إدارة األعمال والمالية الدولية من جامعة 
جورج واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية.

الخربة: قيادي تنفيذي، اسرتاتيجي، متخصص في الحوكمة 
وتطوي�ر األعمال واالست�ثمار المؤسسي وإدارة برامج 

التحول. خربة 22 عاماً في شركة سدكو القابضة بدأ 
كمستشار، باإلضافة الى عضويته في مجالس إدارات عدد 

من الشركات واللجان. 

المهندس معتز قصي العزاوي 
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: المدير التنفيذي لمجموعة شركاته 
الخاصة باإلضافة لعضوية مجالس اإلدارة للعديد من 

الشركات: نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ورئيس 
مجلس إدارة اسمنت القطرانة وعضوية مجالس إدارة 

شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، اسمنت العرب�ية، هرفي 
لألغذية، السعودية لإلنشاءات الصناعية والمشاريع 

الهندسية، الوسطاء للتنمية، السعودية للتقنية والتجارة.
الوظائف السابقة: إيتولى إدارة أعماله الخاصة باإلضافة 

لعضوية شركة مريل لينش العرب�ية السعودية.
المؤهالت: ببكالوري�وس هندسة الحاسب اآللي من جامعة 

الملك سعود بالرياض.
الخربة: امجال إدارة االست�ثمارات والتجارة واإلنشاءات 

الهندسية والصناعية والبنوك، األسواق المالية، عمليات 
االستحواذ واالندماج باإلضافة لعضوية مجالس إدارات 

العديد من الشركات واللجان.

األستاذ ركان عبدالعزي�ز الفضل
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: مؤسس ومدير شركة لندن ريالتي 
المحدودة، ومدير وعضو مجلس إدارة في مجموعة 

الفضل، ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة 
صحارى للمقاوالت المحدودة، وعضو مجلس إدارة في 

شركة رابية للزراعة والمقاوالت، وعضو مجلس إدارة 
وعضو لجنة االست�ثمار في شركة الفضل، وعضو مجلس 
إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة الفضل العقارية، 

وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة 
الت�كامل القابضة.

الوظائف السابقة: يتولى إدارة أعمال شركاتهم الخاصة.
المؤهالت: بكالوري�وس في االقتصاد والمحاسبة من 

جامعة بابسون، الواليات المتحدة األمريكية.
الخربات: تقلد عدداً من المناصب اإلدارية والقيادية 

وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات الفضل، 
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة عدد من الشركات 

واللجان.

األستاذ بدر حمد الرب�يعة
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة نور الصالحية العقارية، ويشغل 

عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق 
والمراجعة بنك ميزان وكذلك عضوية مجلس إدارة 

وعضوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشركة 
نور لالست�ثمار المالي وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة المنار للتموي�ل واإلجارة وعضو اللجنة التنفيذية.

الوظائف السابقة: مشرف إدارة التموي�ل العقاري في 
بيت التموي�ل الكويتي، رئيس قسم االست�ثمار العقاري 

في شركة نور لالست�ثمار المالي، ورئيس مجلس 
اإلدارة في شركة النخيل لإلنتاج الزراعي.

المؤهالت: البكالوري�وس في المحاسبة من جامعة 
الكويت ويشغل عضوية الجمعية الكويتية للمحاسبني 

والجمعية االقتصادية الكويتية.
الخربات: له خربة كبرية في إدارة األعمال والمراجعة 

وقطاع التموي�ل وإدارة المخاطر واالست�ثمار العقاري.

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني: أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذي�ني:

* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من 
2019/01/01 وحتى 2019/10/26م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى 
عضو غري تنفيذي اعتباراً من 2019/10/27م وذلك نظراً لتعي�ينه عضوًا 

بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها 
معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.




