
السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة



يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء وفقــًا للفقــرة )1( مــن المــادة )15( مــن النظــام األساســي لجريــر، كمــا أن تكويــن مجلــس اإلدارة متوافــق 
مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة )12( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

 

صفة االســـــمم
العضوية

المؤهـــــــالت 
الخبرات العمليـــــــــــةالعلميـــــــــــة

الشركات المساهمة 
المشارك في عضوية 

مجلسها

محمد عبدالرحمن العقيل1
غير تنفيذي)رئيس مجلس اإلدارة(

هندسة مدنية من 
جامعة الملك فهد 

بالظهران
ماجستير في الهندسة 

من جامعة كاليفورنيا 
 OPM إكمال برنامج الـ

من جامعة هارفرد

رئيسًا لمجلس إدارة جرير 
منذ تأسيسها وحتى اآلن

عضو مؤسس لجرير.
تأسيس وإدارة شركة جرير 

لالستثمارات التجارية.
عضو مشارك في مجالس 

إدارات عدد من الشركات.

- شركة األندلس العقارية
- شركة سنابل

- شركة جرير للعقار
- شركة حرمة الدولية

- شركة حرمة الوطنية
- شركة نوره الوطنية

غير تنفيذيناصرعبدالرحمن العقيل2

هنسة مدنية من جامعة 
كلورادو بولدر

التحق بالعديد من 
الدورات الدراسية عن 

إدارة األعمال والتسويق 
والمبيعات وإدارة الوقت

عمل التصاميم المعمارية 
والمواصفات المطلوبة 

واختيار المواد واالشراف 
على التنفيذ.

عضو مؤسس لجرير.
مدير التسويق والمبيعات 

لمكتية جرير.
رئيس شركة كايت العربية 

للمقاوالت.
أشرف على صيانة المنطقة 
الصناعية في الجبيل وينبع. 

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

عبدالله عبدالرحمن العقيل3
تـنـفـيــذي)العضو المنتدب(

حاصل على بكالوريوس 
إدارة من جامعة الملك 

سعود

أكثر من ثالثين عامًا في 
جرير كأحد مؤسسيها.

قام بتأسيس عمليات بيع 
الجملة في جرير.

رئيس قسم البيع بالجملة 
والعضو المنتدب للشركة.

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة وادي حرمة

- شركة نوره الوطنية

عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4
)الرئيس التنفيذي(

تـنـفـيــذي

حاصل على برنامج الـ 
OPM من جامعة هارفارد  
التحق بالعديد من برامج 

تطوير اإلدارة

أكثر من ثالثين عامًا في 
إدارة مكتبة جرير.

عضو مؤسس لجرير.
محاضر منتدب في معهد 

اإلدارة العامة.

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة حرمة الوطنية
- شركة حرمة الدولية
- شركة نوره الوطنية



صفة االســـــمم
العضوية

المؤهـــــــالت 
الخبرات العمليـــــــــــةالعلميـــــــــــة

الشركات المساهمة 
المشارك في عضوية 

مجلسها

ناصر عبدالعزيز العقيل5
تـنـفـيــذي)الرئيس التنفيذي للعمليات(

حاصل على شهادة 
علوم الكمبيوتر من 

جامعة ايسترن واشنطن 
التحق بالعديد من 

الدورات الدراسية عن 
تطوير االعمال.

عمل في قسم تكنولوجيا 
المعلومات في المؤسسة 

العامة لتحلية المياه.
عضو مشارك في مجالس 

إدارات عدد من الشركات. 

- شركة مدارس رياض نجد 
األهلية

- شركة سنابل حرمة

6
سامر محمد الخواشكي
)ممثل شركة العليان 

المالية(
مـسـتـقــل

بكالوريوس في اإلدارة 
الصناعية - جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن
ماجستير في التسويق 

الدولي - جامعة 
ستراثكاليد - المملكة 

المتحدة

مدير عام مطاعم برجر كنج - 
الشرق األوسط.

مدير عام شركة العليان 
للخدمات الغذائية والشركة 
األولى للصناعات الغذائية.

ونائب رئيس مجموعة 
العليان المالية.

- الشركة العامة األولى 
للخدمات الغذائية )ساس(- 

المغرب

مـسـتـقــلفهد عبدالله القاسم7

بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية - تخصص 

محاسبة - جامعة الملك 
سعود.

إكمال برنامج AMLP من 
جامعة اكسفورد.

مؤسس وشريك ورئيس 
مجلس إدارة شركة أموال 

لالستشارات المالية.
شريك  ومؤسس وعضو 

مجلس إدارة شركة أريز 
للتسويق العقاري.

شريك وعضو مجلس إدارة 
شركة فينكورب القابضة 

لالستثمار – مصر.
عضو لجنة االستثمار في 

كل من شركة دلة للخدمات 
الصحية وشركة دور 

للضيافة وشركة صافوال.
عضو مجلس الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض.
عضو مجلس إدارة مركز 

المعارض.

- شركة صافوال
- شركة دور للضيافة

- شركة دلة للخدمات 
الصحية

8
نادر إبراهيم الوهيبي

) ممثل المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية (

مـسـتـقــل

حاصل على درجة 
الماجستير في نظم 

الحماية االجتماعية 
والبكالوريوس في 

التأمين

باحث المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

أمين عام مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
مدير عام التخطيط والتطوير 

بالمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

بنك الرياض


