
 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء 

  املرشحين للجنة املراجعة الداخلية

  



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم)

 . البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 ياسين عبدالرحمن حسن الجفري  االسم الرباعي 

 هـ01/07/1373 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية 

 . املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

 الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز م1977 إدارة أعمال بكالوريوس  1

 جامعة اريزونا الحكومية م1980 املالية واالستثمار املاجستير 2

 جامعة بنسلفانيا الحكومية م1985 مالية إحصاء اقتصاد الدكتوراه 3

4     

5     

 . الخبرات العملية للعضو املرشح 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 استاذ دكتور في قسم إدارة األعمال جامعة امللك عبدالعزيز م2004إلى  1996من 

 مؤسس وعميد كلية األمير سلطان لإلدارة بجدة جامعة الفيصل  م2012إلى  2004من 

 رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لوساطة التأمين إلى اآلن 2008من 

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل4
ً
 نثققة مهاا  . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس ي

صفة العضوية 

 تنفيذي)تنفيذي ، غير 

 ، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية ، ممقل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة غير مدرجة  بصفته الشخصية مستقل  شركة الخليج لوساطة التأمين 1

 مساهمة غير مدرجة  بصفته الشخصية مستقل  مجموعة امليمني 2

   بصفته الشخصية مستقل  شركة سدانة 3

4       

 

 

 

  



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم)

 . البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 خالد محمد عبد هللا آبابطين  االسم الرباعي 

 ه 1388 تاريخ امليالد  سعودي  الجنسية 

 . املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

 الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود  م 1994 تسويق  بكالوريوس  إدارة أعمال  1

2     

3     

4     

5     

 . الخبرات العملية للعضو املرشح 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مدير عام شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  م 2004حتى  2003من 

 شركة البابطين للطاق واالتصاالتعضو مجلس إدارة  م 2012حتى  2009من 

 مدير عام شركة البابطين العربية للمالمين  حتى اآلن  2012من 

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل4
ً
 نثققة مهاا  . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس ي اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية ، ممقل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان
 الشكل القانوني للشركة

 مساهمة مغلقة   بصفته الشخصية  مستقل  مالية  شركة وساطة كابيتال  1

 مساهمة مغلقة   بصفته الشخصية  مستقل  استثمارات  شركة البابطين القابضة  2

 ذات مسئولية محدوة  بصفته الشخصية  مستقل  تجاري  شركة البابطين للتجارة  3

 ذات مسئولية محدوة  بصفته الشخصية  مستقل  مقاوالت  شركة البابطين للمقاوالت  

محدوةذات مسئولية   بصفته الشخصية  مستقل  صناعة  شركة البابطين الهندسية    

 

  



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم)

 . البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 خالد سليمان عبد العزيز السليمان  االسم الرباعي 

 ه 02/12/1380 تاريخ امليالد  سعودي  الجنسية 

 . املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

 الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 كالفورنيا  –مجلس البورد األمريكي  م 1994 محاسبة  CPAالزمالة األمريكية في املحاسبة  1

 جامعة امللك سعود  1987 محاسبة  بكالوريوس محاسبة  2

 . الخبرات العملية للعضو املرشح 3

 مجاالت الخبرة الفترة

الرقابة للخزنة وقطاع الشركات واألفراد وقطاع التكنولوجيا واملساندة  -املراجعة الداخلية   –البنك األهلي  م 2014م حتى 1997من 

 ومراجعة وتحليل القوائم املالية وإصدار التقارير املالية واملوازنات 

 البنك العربي الوطني والبنك البريطاني  –أرنست أند يونج مراجع حسابات  م 1997م حتى 1988من 

  

  

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان امل4
ً
 نثققة مهاا  . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس ي اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية ، ممقل عن 

 اعتبارية(شخصية 

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

  لجنة املراجعة   مستقل  التأمين  شركة بوبا للتأمين  1

       

       

 

  



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم)

 . البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 سلطان حمد عبدهللا البابطين االسم الرباعي 

 هـ01/07/1397 تاريخ امليالد  سعودي الجنسية 

 . املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

 الجهة املانحة تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 معهد اإلدارة بالرياض م2003 تسويق شهادة املعهد التجاري بالرياض 1

2     

3     

4     

5     

 . الخبرات العملية للعضو املرشح 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 ولجنة الترشيحات واملكافآت لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في الفترة من عضو مجلس اإلدارة عام 15

 م .26/07/2018حتى  27/07/2015م ، والفترة من 26/07/2015حتى  27/07/2012 

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنثققة مهاا  . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخر 4
ً
 ى أيا

 اسم الشركة م
النشاط 

 الرئيس ي

صفة العضوية 

)تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية ، ممقل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل القانوني 

 للشركة

1 
 شركة البابطين لحلول الطاقة املتجددة

الطاقة 

 الشمسية

 محدودة  بصفته الشخصية غير تنفيذي

2 
 شركة الرياح الدولية للطاقة

شبكات طاقة 

 الرياح

 محدودة  بصفته الشخصية غير تنفيذي

3       

4       

 

 


