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ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1
2
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التخصص

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

تاريخ احلصول عل املؤهل

ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣراﻧﻲ

2020

ﻋﻣﺎرة

2009

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن

 - 2018اﻻن
2013 - 2018
2012 - 2013

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام واﻟﻣﺳﺟد اﻟﻧﺑوي واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﮫ ﺑﮭﺎ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻻﺣﻣر ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻘطﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ

2011 - 2012
2009 - 2011

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
40

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
ثثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺭﻗﻢ ) (1ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

 .1ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

محمد بن نواف بن محمد الحربي

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ

سعودي

 .2ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
ﻡ
1
ماجستير

1998/10/19

ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
مالية و محاسبة

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
2022/02/20

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
كلية إدارة األعمال IE

2

مؤهل

CME-1

2021/01/24

األكاديمية املالية

3

بكالوريوس

إدارة )مالية(

2020/06/13

جامعة والية كاليفورنيا في سان برناردينو

4

بكالوريوس

إداراة )محاسبة(

2020/06/13

جامعة والية كاليفورنيا في سان برناردينو

5
 .3ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
اإلستشارات املالية  -الشركة األولى للصناعات البالستيكية
 - 2021حتى اآلن
 - 2021حتى اآلن

مدير تنفيذي  -شركة ترف لإلستثمار

 - 2021حتى اآلن

شريك ومؤسس  -شركة اوشن العربية التجارية

 .4ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ) ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ (
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻡ
ﺻﻔﺔ
)ﺑﺼﻔﺘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ)ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ،
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ(
1
تنفيذي
إستثماري
وقف النواف
بصفتة الشخصية عضو لجنة اإلستثمار

وقف

بصفتة الشخصية عضو لجنة اإلستثمار

وقف

2
3

وقف الحاجة

إستثماري

تنفيذي

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

