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 البيانات الشخصية للعضو المرشح أ( 

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز املحمود
االسم 
 الرباعي 

تاري    خ  28/06/1988
 الميالد

 

 الجنسية سعودي 

 املؤهالت العلمية  للعضو  )ب

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املانحة

CFA Institute 

 CFA معهد 
مالية وتمويل   2018   

Chartered Financial 

Analyst (CFA) 

 محلل مالي معتمد

1 

southeast Missouri state university 

 جامعة جنوب شرق ميزوري الحكومية
  إدارة مالية 2014

Master of Business 

Administration (MBA) 

 ماجستير إدارة االعمال

2 

King Saud University 

 جامعة الملك سعود
 إدارة مالية  2010

Bachelor of Science in 

Business Administration  

بكلوريس العلوم في اإلدارة 

 االعمال

3 

 الخبرات العملية للعضو( ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 رئيس وحدة التحليل المالي والمشتقات -شركة االتصاالت السعودية  

والشركات التابعة لها وقيادة عملية الموافقات الداخلية   STC توزيعات األرباح طويلة األجل على سهم مجموعةتخطيط  -

 .وعرض مجلس اإلدارة وإعالن السوق

 .(144A / RegS) مليارات دوالر أمريكي 5رشح وُعين كرئيس مجموعة إلنشاء برنامج صكوك دولية بقيمة  -

خزينة االتصاالت السعودية لنقل أعمال الخزينة من الشركات التابعة الى المجموعة   رئيس لبرنامج دراسة وتطوير مركزية -

 .لتحقيق التوفير المالي وإدارة المخاطر و رفع الرقابة المالية

القائم على تقييم قدرة مجموعة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة على االقتراض لتحقيق أهداف المجموعة التوسعية والتأكد  -

 .فس الوقت على الحفاظ على التصنيف االئتماني المستهدف لمجلس اإلدارةبن 

فحص وتحليل تنبؤات متعددة للتدفقات النقدية قصيرة وطويلة األجل لتحديد الفجوات واالستراتيجيات لالستثمار أو التمويل وفقًا   -

  .لذلك

مليار دوالر أمريكي لتلبية خطة   1.33يلة األجل بقيمة قيادة الفريق في بناء وإعادة هيكلة وإدارة استثمارات محفظة خزينة طو -

  .السيولة طويلة األجل لشركة االتصاالت السعودية

  .الحفاظ على عالقات جيدة مع البنوك ووكاالت التصنيف االئتماني والشركاء الماليين لتحسين المعامالت المالية -

المزيج األمثل للديون وحقوق الملكية الذي يزيد من قيمة أعمال شركة  تحليل هيكل رأس المال الحالي لتقديم المشورة بشأن  -

  االتصاالت السعودية

  Covid-19 عضو على تحديث إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة أثناء جائحة -

  .المحلية والدوليةتحليل استراتيجيات التحوط المباشر والغير مباشر باستخدام المشتقات لعمليات شركة االتصاالت السعودية  -

عضو في مشروع تحويل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لشركة االتصاالت السعودية لتكون من أوائل الشركات المدرجة  

 IFRSالمحولة الى المعاير المحاسبية الدولية 

 

Nov 2015- Present 

 مستشار مالي  -زد القابضة 

 .المالية والتدقيق والسياسات واإلجراءاتتطوير وإنشاء نظم الرقابة  -

 .للمنشآت المتوسطة وإنشاء أول تقرير مالي مدقق IFRS إصدار التقارير المالية التباع نظم معايير المحاسبة العالمية -

ة  توجيه الشركة في تطوير استراتيجياتها المالية الشاملة بعد إجراء تحليل المقارن وأوضاع المنافسة لتحسين وضع الشرك -

 موظف  100وتحسين الهيكل والتنظيمي ألكثر من 

 إعادة هيكلة رأس المال للتوافق مع الخطط االستراتيجية لشركة.  -

 .تقديم المشورة للشركة في تنسيق وتطوير اإلستراتيجية الشاملة والمساعدة في التغلب على العقبات في رحلة التحول -

Jan2020- Present 



 مليون لاير سعودي  Series A 28  تنويع مصادر التمويل والمشورة لتمويل رأس المال -

 .المشورة والتوجيه والمساهمة إلنشاء حدة الخزانة بما في ذلك التمويل تقسيم التمويل واالستثمار النقدي -

 توجيه الشركة في تحديد التكلفة لكل وحدة لتحسين النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية لزيادة الربحية.  -

  محلل استثمار -لالستثمار سنابل 

  .قائم على دراسة تطور السوق الكلي والدولي لتحديد عوامل المخاطر على محفظة استثمارات سنابل -

مساعد لرئيس فريق توزيع وتخطيط استثمارات األصول. وتم تحديث خطة توزيع األصول االستراتيجية خالل انهيار النفط عام  -

2014. 

10م في قسم األسهم األساسية باستخدام أجرى تقييمات مختلفة لألسه k .قوائم وعوامل وتطورات القطاع واالقتصاد الكلي 

Jul 2014-Sep 2015 

 تدريب ادارة األصول  -بنك قولدمن ساكس 

 االستثمارإجراء تقييمات لألسهم االمريكية في إدارة األسهم باستخدام لمعلومات المالية نوعية للمساعدة باتخاذ قرارات  -

 .تم التدريب بأقسام مختلفة داخل إدارة األصول لتعرف على نماذج العمل المختلفة -

 تدرب على مشاريع الصناديق العامة وصناديق االستثمارات باألسهم الخاصة في إدارة االستثمار البديل واالختيار -

والتزامات الرهن العقاري  (MBS) العقاريالتدريب على منتجات الدخل الثابت مثل األوراق المالية المدعومة بالرهن  -

 .باإلضافة إلى سوق السلع (CMO) المضمونة

 تعلم وتطبيق نماذج إحصائية مختلفة في إدارة االستثمار الكمي الستخدامها في الصناديق المؤتمتة والذكية  -

Aug 2014-Nov 2014 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى د( 
ً
 )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس اسم الشركة
 صفة العضوية

 )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

  الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان
 م

      1 

      2 

      3 

      4 
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
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4  

 

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

 

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

 یاسر بن سلیمان صالح العقیل

1987-04-04سعودي

 ماجستیر

 نظم معلومات إداریة

2016
جامعة والیة بوي األمریكیھ  ماجستیر

 إدارة مشاریع
2016

جامعة جورج واشنطن األمریكیة

جامعة حائل2011نظم المعلومات اإلداریة بكالوریوس 

شركة أراسكو- إدارة التخطیط  2011-2012 

 شركة تلدین للحلول البالستیكیة ) ا  لتصنیع الوطنیة(إدارة التخطیط والمشاریع 2017-2019
شركة الطائرات المروحیة- - إدارة تطویر األعمال االن -2019

معھد إدارة المشاریع2020إدارة مشاریعمحترف معتمد
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