
 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العنقريالدكتور  االسم الرباعي

 هـ 1/7/1384 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 المملكة المتحدة  –جامعة أدنبره  1997 التصميم المعماري  دكتوراه  1

 سيدني استراليا -جامعة نيو ساوث ويلز 1991 التصميم المعماري ماجستير 2

 جامعة الملك سعود 1987 هندسة معمارية بكالوريوس 3

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 جامعة الملك سعود –كلية العمارة والتخطيط  –معيد  م 1989-م1987

 جامعة الملك سعود –كلية العمارة والتخطيط  –أستاذ مساعد  م2000-م1998

 وزارة المواصالت –مستشار غير متفرغ  م2000-م1998

 مستشار وزير النقل م2004-م2000

 الحديديةمستشار لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط  م2004-م2000

 رئيس لجنة تطوير شبكة الخطوط الحديدية في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي م2004-م2000

 نائب رئيس لجنة تخصيص الطرق السريعة في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي م2004-م 2000

 عضو اللجنة المركزية لتطوير اعمال وزارة المواصالت م2004-م2000

 رئيس لجنة تحكيم مشروع تطوير جبل عمر بمكة المكرمة ممثال لوزارة النقلنائب  م2001

 عضو مجلس  منطقة مكة المكرمة ممثال لوزارة النقل م2002

 رئيس لجنة تطوير العقارات وأمالك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية م2004-م2002

 المكرمة ممثال لوزارة النقلرئيس لجنة التحكيم لمشروع تطوير الطريق الموازي بمكة  م2002

 نائب رئيس لجنة التحكيم لمشروع تطوير جبل خندمة بمكة المكرمة ممثال لوزارة النقل م2003

 رئيس لجنة تطوير النقل العام بمنطقة مكة المكرمة م2004-م2003

 شركة أوناس السعودية للمقاوالت –الرئيس التنفيذي  م2009-م2006

 مراجعة وتطوير تصميم محطات السكك الحديدية لمشروع قطار الحرمين السريع رئيس لجنة م2011-م 2010

 مؤسسة أوناس للمقاوالت واالستشارات الفنية –المدير التنفيذي  حتى اآلن -م 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنننننننفنننينننذي  غنننينننر 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضننننننوية )بصننننننفت  

الشننننننخصننننننينننة  ممثنننل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشنننننكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة لجنة المراجعة بصفت  الشخصية مستقل التأمين شركة التأمين العربية التعاونية 1



 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 عبدالرحمن عبدالمحسن النافعاألستاذ  االسم الرباعي

 هـ 25/10/1384 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك سعود  م1994 قانون  بكالوريوس 1

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 مستشار قانوني بمكتب العمل 1995

 مستشار قانوني بوزارة التجارة والصناعة 1996-2003

 مستشار قانوني في شركة االتصاالت السعودية وأمين عام مجلس إدارة الشركة 2003-2005

 مستشار قانوني في هيئة السوق المالية 2005-2009

 مكتب عبدالرحمن النافع محامون ومستشارون قانونيون حتى اآلن – 2009

 العمل بعدة لجان بمجلس الشورى

 المشاركة في اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة القانون التجاري الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج

 العربي

 المشاركة في اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة نظام الشركات

 المشاركة في إعداد مشروع نظام الشركات

 عضو لجنة الئحة حوكمة الشركات بشركة االتصاالت السعودية

 ركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي ش

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنننننننفنننينننذي  غنننينننر 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضننننننوية )بصننننننفت  

الشننننننخصننننننينننة  ممثنننل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشنننكل القانوني 

 للشركة

      ال يوجد 



 

  

 

 

 

 للعضو المرشحالبيانات الشخصية 

 القحطاني مريع سعد فالحاألستاذ  االسم الرباعي

 هـ 15/8/1390 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــــــــة

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جامعة الملك عبدالعزيز 1993 محاسبة بكالوريوس 1

 جامعة نونتغهام بريطانيا 2005 مالية استثمار ماجستير 2

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة الفترة

 مجموعة الراجحي( -معادن –سابك  –المالية ) شركة الكهرباء  1994-2014

 المالية )استشارات( 2016 -2015

 شركة ذاخر للتطوير العقاري( -المالية )شركة مدينة المعرفة االقتصادية 2017-2021

 بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنننننننفنننينننذي  غنننينننر 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضننننننوية )بصننننننفت  

الشننننننخصننننننينننة  ممثنننل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشنننكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة مقفلة لجنة المراجعة بصفت  الشخصية عضو مستقل تطوير عقاري شركة إنمائية للتطوير العقاري 1

 صندوق مغلق ال يوجد بصفت  الشخصية عضو مستقل تطوير عقاري صندوق بلوم مخطط النور 2

 شركة مساهمة اللجنة التنفيذية بصفت  الشخصية عضو مستقل المواد األساسية األنابيب العربيةشركة  3




