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 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية للعضو  (أ

 بن خليل كرديخليل بن عبدالفتاح  االسم الرباعي

 م1947مايو  21 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو  (ب

 التخصص المؤهل #
تاريخ الحصول على 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

1 
دكتوراه الفلسفة 

 في إدارة االعمال
 م1979 محاسبة

الواليات المتحدة  –جامعة اريزونا 
 االمريكية

 م1974 محاسبة ماجستير 2
الواليات المتحدة  –جامعة اريزونا 

 االمريكية

3 
بكالوريوس 

 تجارة
 الرياض سابقا –جامعة الملك سعود  م1969 محاسبة وإدارة اعمال

 لية للعضو مالخبرات الع (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 أستاذ مساعد ورئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم اإلدارية جامعة الملك سعود هـ 1403 – 1399

 م2001 – 1987
مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بالبنك السعودي األمريكي )مجموعة سامبا عضو 
 المالية(

 رئيس لجنة المراجعة بالبنك السعودي لالستثمار م 2012 – 2007

 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  م2000 – 1993

 عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية م2000 – 1996

 عضو الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلى في المملكة العربية السعودية هـ1432 – 1420

 م2017 – 2015
عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة والمخاطر وااللتزام بشركة 

 االتصاالت السعودية

 رئيس مجلس المديرين للشركة الوطنية للخدمات الجوية )ناس( 2005 - 1998

 عضو مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي م2014 – 2009

 عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المالية )الدورة السادسة( هـ 1438 – 1434

 عضو مجلس منطقة المدينة المنورة هـ 1426 – 1418

الوقت  – 2018
 الحاضر

 رئيس لجنة المراجعة بالشركة السعودية للتامين )سايكو(

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أي كان  (د
 شكلها أو اللجان المنبثقة منها

 صفة العضوية النشاط الرئيسي اسم الشركة #
طبيعة 

 العضوية
 عضوية اللجان

الشكل القانوني 
 للشركة

1 
اميانتيت العربية 

 السعودية
 صناعة االنابيب

عضو مجلس 
 مستقل

بصفة 
 شخصية

 مدرجة رئيس لجنة المراجعة

 األوراق المالية عوده كابيتال 2
عضو مجلس 

 مستقل
بصفة 

 شخصية
 غير مدرجة عضو لجنة المراجعة

 


