
 

Classification: Public 

   الذاتية السيرة( 1)رقم نموذج  

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

 االسم الرباعي األستاذ/ نايف بن صالح بن علي الحمدان

 الجـنسـية سعودي تاريخ الميالد ۲١٤٠/٦٠/٩٠

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  (ب

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريس املالية م٥۲۰۰ امللك فهد للبترول واملعادنجامعة 

 2 ماجستير إدارة األعمال م٩۲۰۰ ويلزجامعة 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج

 الفترة مجاالت الخبرة

 م٦۲۰۰ –م ٥۲۰۰ البنك السعدي البريطاني –مساعد مدير العالقات، قسم الخدمات املصرفية للشركات 

 م٨۰۲۰ –م  ٦۲۰۰ EYإرنست ويونغ شركة  –محلل أول، إدارة الصفقات العقارية 

 م۲۰۱۳ –م  ٨۲۰۰ بيت االستثمار العاملي  –مدير مجموعة الخدمات املصرفية االستثمارية 

 م٦۲۰۱ –م  ۲۰۱۳ شركة سليمان الراجحي لالستثمارات العقارية –نائب الرئيس التنفيذي لالستثمارات وتطوير األعمال 

 حتى اآلن –م  ٦۲۰۱ صندوق االستثمارات العامة  –محفظة املشاريع العقارية  -مدير إدارة أول 

أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها ( غير مدرجةمدرجة أو )العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى  (د

 : القانوني أو اللجان المنبثقة منها

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

صفة 

 العضوية

تنفيذي، )

غير تنفيذي، 

 (مستقل

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 1 شركة تطوير البلد العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية التنفيذيةاللجنة  مساهمة مقفلة

 2 شركة داون تاون السعودية العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية  مساهمة مقفلة

 3 الشركة العقارية السعودية العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية  مدرجةمساهمة 

 4 شركة تطوير وسط مدينة الرياض العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية الترشيحات واملكافآتلجنة  مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة
و لجنة  اللجنة التنفيذية

 الترشيحات واملكافآت
 5 شركة رؤى الحرم املكي العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية

 6 شركة رؤى املدينة القابضة العقار غير تنفيذي عن شخصية اعتبارية ممثل لجنة الترشيحات واملكافآت مساهمة مقفلة

 7 شركة بوتيك السعودية العقار غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية اللجنة التنفيذية مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية 

 محدودة
 غير تنفيذي الشركة العقارية السعودية 

تشغيل وصيانة املباني 

 واملرافق

السعودية الكورية للصيانة الشركة 

 وإدارة  املمتلكات )ممتلكات(
8 

 

  






