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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية للعضو  (أ

 منصور بن محمد بن عبدالرحمن العبيكان  االسم الرباعي

 25/11/1984 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو  (ب

 التخصص المؤهل #
الحصول على تاريخ 

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 مدارس الرياض 2002 علمي الثانوية العامة 1

 جامعة األمير سلطان 2007 المالية بكالوريوس 2

 لية للعضو مالخبرات الع (ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 المدير العام لمجموعة المخاطر –البنك السعودي لالستثمار  حتى تاريخه – 2019ديسمبر 

 نائب المدير العام لمجموعة المخاطر –البنك السعودي لالستثمار  2019ديسمبر  – 2019مايو 

 نائب المدير العام المساعد لمخاطر االئتمان –البنك السعودي لالستثمار   2019مايو  – 2018أبريل 

 المنطقة الوسطى –برى رئيس قسم مصرفية الشركات الك –البنك السعودي البريطاني  2018أبريل  – 2017سبتمبر 

 المنطقة الوسطى  –رئيس فريق مصرفية الشركات الكبرى   –البنك السعودي البريطاني  2017سبتمبر  – 2013فبراير 

 البنك السعودي البريطاني – مدير عالقات أول –  مصرفية الشركات الكبرى بالمنطقة الوسطى  2013فبراير  – 2011مايو 
 البنك السعودي البريطاني – مدير عالقات أول –  مصرفية الشركات العالمية واألسواق 2011مايو  – 2011فبراير 
 البنك السعودي البريطاني – مدير عالقات مصرفية للشركات المتوسطة 2011فبراير  – 2008نوفمبر 

 2008نوفمبر  – 2007نوفمبر 
البنك السعودي البريطاني – مسؤول متدرب مصرفية الشركات – برنامج تأهيل مدراء 

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

 اللجان المنبثقة منها

 النشاط الرئيسي اسم الشركة #
صفة 

 العضوية
 عضوية اللجان طبيعة العضوية

الشكل القانوني 
 للشركة

 بطاقات ائتمان إكسبريس السعوديةأمريكان  1
عضو مجلس 

 إدارة
ممثل شخصية  

 اعتباريه
 مدرجة دال يوج

2 

شركة االستثمار األوراق 
المالية والوساطة )االستثمار 

 كابيتال(
 دال يوج األوراق المالية

ممثل شخصية  
 اعتباريه

عضو لجنة 
عضو   ,المخاطر

لجنة األوراق 
 المالية والتقييم.

 مدرجة
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صايب لألسواق  شركة

 المحدودة
شركة ألغراض 

 خاصة
عضو مجلس 

 إدارة
ممثل شخصية  

 اعتباريه
 مدرجة ال يوجد


