
  العادية ) اإلجتماع األول (  حضور اجتماع الجمعية العامةمساهميها ل  الشركة السعودية للتسويق ) أسواق المزرعة ( تدعو 

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة 

 مقدمة
 

اجتماع للمشاركة والتصويت في    المساهمين  أن يدعو السادةمجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ) أسواق المزرعة (    يسر
يوم االثنين   في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  بمشيئة هللامقرر انعقادها  وال  ،   ) اإلجتماع األول (  العادية   الجمعية العامة

 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي . 20/03/2023هـ الموافق 1444/ 28/08بتاريخ 
 

مكان ومدينة  
انعقاد 
الجمعية 
 العامة

 
 عبر وسائل التقنية الحديثة –الدمام مدينة ب سمقر الشركة الرئي

رابط بمقر  
 االجتماع 

 
http://www.tadawulaty.com.sa 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
 العامة

 
 2023-03-20الموافق   28-08-1444

وقت انعقاد 
الجمعية 
 العامة
 

 
18:30 

حق 
 الحضور 
 

 
المقيدي مساهمي  المساهمين  سجل  في  مركزن  لدى  الجمعية  الشركة  اجتماع  تسبق  التي  التداول  جلسة  بنهاية    العامة  اإليداع 

 .  نظمة واللوائحوبحسب األ
 

النصاب 
الالزم  
النعقاد  
 الجمعية

 
، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد االجتماع    رأس المال على األقل  ربعيشترط لصحة االجتماع حضور مساهمين يمثلون  

، ويكون االجتماع الثاني   ، يتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول  للجمعيةاألول  
 .أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه صحيحا  

 

جدول أعمال  
 الجمعية
 

 
اإلدارة  -1 أعضاء مجلس  انتخاب  على  المرشحين  التصويت  بين  القادمة    من  تاريخ  للدورة  من  تبدأ    م 21/03/2023التي 

 )مرفق السيرالذاتية(  م20/03/2026تنتهي في تاريخ  ميالدية ثالث سنوات مدتهاو

من تاريخ   ابتداء    الجديدةمهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة    تحديدالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة و  -2

 هم : الذاتية( سيرهم  ةمرفقال) علما  أن المرشحين م20/03/2026 تاريخ في حتى انتهاء الدورةو م21/03/2023

 النمري عبدالقادر  األستاذ / عبدالقادر خليل -1

 سايد علي علي سافدار األستاذ /  -2

 تركي جلوي سعيد الغامدياألستاذ /  -3

http://www.tadawulaty.com.sa/


نموذج  
 التوكيل 
 

 
 مرفق

التصويت 
 االلكتروني 
 

 
 من ابتداء   عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية إلكترونيا   خدمات تداوالتي التصويتسجلين في  المساهمين الم بإمكان
حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وم 2023/ 03/ 16 ، الموافقهـ 24/08/1444يوم الخميس بتاريخ  ا  صباح الواحدةالساعة 

علما  بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا  ومجانا  لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  
www.tadawulaty.com.sa 

أحقية تسجيل 
الحضور  
 والتصويت 

 
التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند  أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية  

 . انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات
 

طريقة 
 التواصل 

المسا عالقات  إدارة  مع  التواصل  نأمل  استفسار  وجود  حال  رقم    همينفي  هاتف  خالل  البريد    0138535775من  أو 
 mohammed.ali@farm.com.saاإللكتروني 

 













 

 ( ) السيرة الذاتية  1نموذج رقم 

 أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   

االسم     عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العريفي 
 الرباعي   

م 12/5/1975  الجنسية    سعودي  تاريخ الميالد   

 ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح   

 م   المؤهل    التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل   اسم الجهة المانحة  

6/2000  جامعة الملك سعود    بكالريوس   محاسبة    
 1 

        
 2 

        
 3 

        
 4 

        
 5 

 ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  

 الفترة  مجاالت الخبرة  

حاليا  -1/7/2021   الشركة السعوديه للتنمية واالستثمار التقني  –رئيس إدارة املراجعة الداخلية   

شركة املياة  –املراجعة الداخلية   2014-2021  

شركة تداول  –املراجعة الداخلية   2011-2014  

نادك  –املراجعة الداخلية   2010-2014   

دار األركان   -املراجعة الداخلية  2004-2010   

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

 الشكل  
القانوني 
 للشركة   

 عضوية اللجان   

  
 طبيعة العضوية  

بصفته الشخصية  (
،ممثل عن شخصية  

  )اعتبارية

 صفة العضوية  
، غير  يتنفيذ (

   )تنفيذي، مستقل
 م   اسم الشركة    النشاط الرئيس   

             1 

             2 

             3 

             4 

 







 
 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE                   خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 الجنسية  سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 م المؤهل لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

2005 
 هندسة كيميائية 

Chemical Engineering   
ف االوىل   ، دكتوراه  PhD 1    (4.0/4.0) مرتبة الشر

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

ف  ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال  2004  (3.7/4.0)، مرتبة الشر
MBA 

2 

 جامعة تلسا، امريكا 
University of Tulsa, USA 

 هندسة كيميائية  1998
Chemical Engineering 

ف األوىل  ، مرتبة الشر  MSC    (4.0/4.0)ماجستي 
3 

 هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 
Chemical Engineering 

 BSC 4بكالوريوس 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدوىل   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now  هندسة كيميائية 
Chemical Engineering 

ف مسجل   بوالية تكساس  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
PMP: Project Management Professional  

7 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2004
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

2004 Process 
Management  

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات 
Process Management Certificate 

9 

 هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Chemical Engineering 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين  -دار القرار -التعاون الخليج   

إدارة   ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال    ،مشاري    ع

 تجاري ،  تحكيم دوىل  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

 هندسة كيميائية  2017
Chemical Engineering 

  الهندسة الكيميائية 
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

First Arab in history awarded Degree of  
“Fellow” 

12 

 ارامكو 
Aramco 

2000 and 
2017 

  و اداري 
و إدارة   تقن 

 Technical مشاري    ع
and managerial 

 مدرب أرامكو معتمد  
Certified Aramco Trainer 

13 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و   
 عالمية  

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و   ١٥٠من  اكي  
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

 

 

 



 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة   غي  موظف( ) حينها(  و رئيس اللجنة التنفيذية)رسر
لمدة   ٢٠٢١/ ٧/ ١٦

   ثالث سنوات

كة  شيحات و المكافئاتو رئيس  مجلس اإلدارة عضو ، نجران اسمنت رسر  غي  موظف() لجنة الير
لمدة   ٢٠٢٢/ ٨/ ٩

 .  ثالث سنوات

 ،  
كة الخليجية العامة للتامي   التعاون  شيحات و المكافئاتو عضو  مجلس اإلدارة عضو الشر  غي  موظف( ) لجنة الير

لمدة  ٢٠٢٢/ ٤/ ١٣
 .  ثالث سنوات

اكات الخارجية عضو لجنة االستدامة المالية و عضو  - جامعة الملك عبد العزيز  االن-٢٠٢١/ ٩/ ١ غي  موظف( )لجنة الشر

 

 :  مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوستإنشاء و   : أرامكو 
 
 

بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  ٨٠ثول - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس •
   األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

  جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية مسؤول  •
 
وع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف مليون تقنيات الذكاء   ٥٠٠مشر

  الصناعة و السالمة و التصنيع
 
 الصناع  ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة ف

  المقام عىل ارض كاوست بثول  •
وع إسكان الحرس الوطن  مساجد، عيادات،  ٥مدارس،  ٧يال، ف ٥٠٠بليون:  ٢مسؤول مشر

 ،  حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الرصف الصج 

وع  تطوير ثول  •  مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  بليون  ١مسؤوول مشر

  للجامعه  •
وع الحىم األمن   بليون  ١ة بالمملك ا من نوعه  األوىلبتقنيات مسؤول مشر

  إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البي •
 و تخطيط المشاري    ع  و السالمة و المعلومات  ن 

 

• Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. SAR 
80B, Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

• National Guard housing complex project on KAUST land, SAR 2B: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, 
STP, clinics, full infrastructure and services. 

• Thuwal development projects $350M :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, 
IDAS, full security systems. 

• Project controls division including planning, closing, operational excellence, admin work 

 

 سنة ١٢

 
٢٠٠٩/ ١/ ١-
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

     
 إدارة تطوير االعمال الجديدة:  : ، امريكا هيوسير   –  أرامكو   
 

وع مصفاة يارسف  عضو مؤسس  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر   عن التصاميم الهندسية ألكي  و احدث  مسؤول  . بليون هيوسير  مع رسر
  العالم تحول النفط الثقيل اىل منتجات بيضاء عالية الجودة 

 
مجة الخطية لتحديد أنواع المدخالت و . مسؤول عن مصفاة ف الي 

ين  المنتجات و األسواق و مسؤول ة عن مجمع انتاج البي    RBOB بكل انواعه الموافق للتصدير لألسواق االمريكيةالممتاز مبارسر
 
Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed  in Houston, TX 
working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State of the Art full 
conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. 
responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of 
the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets 

 
 

 سنتي   و نصف
 

٢٠٠٦/ ٧/ ١ -  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

 

     
 الظهران، امريكا  -، جدةمتعددةإدارات : -أرامكو      
 

  مختلف المجاالت مثل 
 
  شنر إدارات أرامكو ف

 
، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات عملت ف  

 
المصاف

  أمريكا  لشؤون المشاري    ع الرأسمالية العليا، مستشار اإلدارة العليا 
 
  للدراسات العليا ف

و حصلت عىل درجات  مرتي   و تم ابتعان 
  االستثمار و التمويل و شهادة  الماجس

 
  إدارة االعمال و شهادة الدبلوما ف

 
  الهندسة الكيميائية و الماجستي  ف

 
تي  و الدكتوراه ف

ها من الدورات و الشهادات  من أمريكا  إدارة المشاري    ع المتقدمة و غي 

 سنة  ١٦
 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ -  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 



 
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 

advisor to Executive Management. Sponsored to persue advanced degrees in USA including PhD, 
MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses 

 
ولوب:    بير

 
 المطابقة، زيوت التشحيمعلوم السيارات شهادات مهندس ف

Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٩٩٠/ ٥/ ١ -
١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ 

وكيميائيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي      تاري    خ المعهد من    رئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول شخص ف

 االمريكية  خارج الواليات المتحدة
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the 

institute for more than 110 years 

٢٠١٨/ ٩/ ١ -  
٢٠٢٢/ ٥/ ١ 

  تاري    خ المعهد من  
 
يكا أمر سنة من خارج   ١١٠عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   كأول شخص ف

تي     لفير
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 

more than 110 years 

  االن - ٢٠١٨/ ٨/ ١
) ن تير  )فير

 
  منطقة الخليج 

 
 مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   ، ممثل المعهد ف

Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: 

• Social Impact Operating Council SIOC (Member), 

• International Committee (Member),  

• Global Initiative Council (Member),  

• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),  

• Regional Liaison 

 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

 Saudi Building code 2018 development committeeعضو لجنة تطوير كود البناء السعودي 
٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

  العزيزعضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد 
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١

 عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د     أو اللجان المنبثقة منها   )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة   للشر

 عضوية
 اللجان   

 طبيعة العضوية 
  –)بصفته الشخصية 

 الشخصية اعتبارية( ممثل 

 صفة العضوية 
 غي  تنفيذي   –)تنفيذي  
 مستقل(  –  

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  و رئيس اللجنة التنفيذية)
 حينها(

 مستقل  شخص  
السلع 

 االستهالكية 
كة نسيج   ١ التجارية العالمية شر

 مساهمة مدرجة 
شيحات و  لجنة الير

 المكافئات
ن  مستقل  شخص      التامير

ن التعاونن كة الخليجية العامة للتامير  ٢ الشر

 مساهمة مدرجة 
شيحات و رئيس  لجنة الير

  المكافئات
 مستقل  شخص  

المواد 
 االساسية 

كة    اسمنت نجران شر

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                   





ة1نموذج رقم      ( الذاتية  )السير

  

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ
 
 

   االسم الرباع  

م 1964/ 11/ 5   

تاري    خ  
 الميالد 

 سعودي  

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح - ب 

   اسم الجهة المانحة  

تاري    خ الحصول عل    
   م    المؤهل     التخصص     المؤهل 

 1    بكالوريوس محاسبة   1984  جامعة الملك سعود  

 2    ماجستير  محاسبة وادارة   1992  جامعة ابردين  

ن    معهد المستشارين الماليير
 3   شهادة  التحليل المال    2007  بكندا 

ن   الهيئة السعودية للمحاسبير
ن  يبه  2021 القانونيير  4    ترخيص  زكاة وضن

ات العملية للعضو المرشح       - ج     الخير

ة   ة     مجاالت الخير    الفير

االن  - 2021  األمور المالية والبنكية واالستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجح     

يات وعالقات العمالء   ن لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية األمور المالية والتموين والمشير والتأمير  2019  - 2021  

2019 -  2008 األمور المالية والرقابية وعالقات األجهزة الحكومية لدى مستشفن الملك فيصل التخصص  ومركز األبحاث    

كة السوق الم  ام وتقييم المخاطر لدى شر ن الية السعودية )تداول( األمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة وااللير   2006 -  2008  

كة أي ام أي / جاما األمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية    لدى شر   1996 -  2006  

كات مساهمة  العضوية-د     مجالس إدارات شر
كة ا مدرجة او و غير ا اخرى( مدرجةالحالية فن كان شكلها   آيا رى اخي شر

  
   المنبثقة منها: و اللجان االقانونن

الشكل  

  
 القانونن

 عضوية اللجان    

 طبيعة العضوية 

 

   صفة العضوية 

كة  النشاط الرئيس     م     اسم الشر

انماء الروانر      عقاري   مستقل    شخص   المجلس   مساهمة   1 

  شخص    المجلس/المراجعة  مساهمة  
   
ن     مستقل  2 اسيج    تامير

  شخص    المراجعة  مساهمة 
 
 مستقل 

    
كيمانول   صناع     3 

   مستقل  شخص   المراجعة  مساهمة مغلقة 
نوبكو   لوجستر  4 

 

  

  



  
 
 
 

 

يمن أحمد علي الغامدي أ    

 1985/08/02 سعودي       

 .2 

     

أمريكا  – جامعة والية بنسلفانيا   إدارة سالسل اإلمداد   2015  درجة الماجستير     1 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن   الهندسة الصناعية والنظم   2009  درجة البكالوريوس     2 

  

  

عشرة ةيالمحطة الحاد - للكهرباء   ةيمجلس اإلدارة إلحدى شركات الشركة السعود نيوأم ذييالتنف سيالرئ   2021 - 2022  

الطاقة المزدوجة  د يمصانع تول - ةيإلحدى شركات أرامكو السعود ذييالتنف سيالرئ   2019 - 2021  

الطاقة المزدوجة  دي مصانع تول -  ةيالتقني إلحدى شركات أرامكو السعود  ذييالتنف سيوالرئ ات ي للعمل ذييالتنف سيالرئ   2016  – 2019  

عي يط والغاز الطبالجودة لمشروع نقل النف  ر يللنفط والغاز آخرھا مد  كيكتر يمتعددة في شركة جنرال إل ات يمناصب ومسؤول   2013  – 2016  

ة يالصناعات ونقل التقن  نيرتوطيآخرھا مد  اه يللطاقة والم  كيكتر يمتعددة في شركة جنرال إل ات يمناصب ومسؤول   2010 - 2013  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ال ينطبق         
 

 

ال ينطبق         
 

 

ال ينطبق         
 

 

ال ينطبق         
 

 

ال ينطبق         
 

 

 



 

 )1 (الذاتيةنموذج السيرة 
 

   البيانات الشخصية للعضو المرشح  

عبد الرحمن الخيالبن  عبد الرحمن ابراهيم      االسم الرباعي  

1962/10/22 
تاريخ  

 الميالد 
 الجـنسـيـة  سعودي

 المرشح  للعضوالعلمية المؤهالت 

 م المؤهل  التخصص  على المؤهلتاريخ الحصول  اسم الجهة المانحة 

 ماجستير اإلدارة 2002 جامعة اكرون )الواليات المتحدة االمريكية(
1 

 بكالوريوس  إدارة االعمال 1984 جامعة الملك سعود بالرياض 
2 

 الخبرات العملية للعضو المرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة

 مجلس إدارة شركة الكابالت السعوديةرئيس 
 2021-حتى االن

 عضو مجلس إدارة شركة ميدال بالبحرين 
 2021-حتى االن

 عضو مجلس إدارة شركة الكابالت السعودية
2021-2020 

 2018-حتى االن للدراسات االستشارية  AIA لمكتب التنفيذيالرئيس 

 2019-حتى االن والتطوير العقاريجمعية تقنيات البناء مؤسس ورئيس مجلس إدارة 

 2015-حتى االن للصناعة لمصنع تقنيات الحديد الباردالرئيس التنفيذي 

 2018-حتى االن عضو مؤسس جمعية الصناعات الكيميائية 

 2015-2018 مستشار معالي وزير اإلسكان  

 2016-2015 (Vision 2030)قائد فريق وزارة اإلسكان في برنامج التحول الوطني 

 2006-2014 نائب مدير عام بنك التنمية االجتماعية 

 1984-2006 مدير عام تقييم وتمويل المشاريع

   و اللجان المنبثقة منها: اكان شكلها القانوني  أياخرى اي شركة او ا و غير مدرجةامدرجة  أخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  

 الشكل القانوني

 للشركة

 

 

 

 عضوية اللجان

 

طبيعة  

 العضوية

 صفة العضوية 

 تنفيذي

تنفيذي  غير  

 مستقل

 م اسم الشركة  ي النشاط الرئيس

 شركة مساهمة 
الترشيحات 

 والتنفيذية
 شخصي 

رئيس مجلس 

 االدارة 

الكهربائية  صناعة الكيابل  

 
 شركة الكابالت السعودية 

1 

 تمثيل  مساهمة مغلقة

نائب رئيس 

عضو مجلس  

 االدارة

 شركة ميدال بالبحرين صناعة الكيابل الكهربائية 

2 

  

               



 مؤسسة فردية
يوجد ال  

 تصنيع القوالب تنفيذي شخصي 
تقنيات الحديد  مصنع 

للصناعة البارد  3 

 جمعية تعاونية 
يوجد ال  

تنفيذي غير  شخصي   
دراسات استشارية في  

 مجال الصناعات الكيميائية 
 جمعية الصناعات الكيميائية 

4 

 جمعية تعاونية 

اللجنة 

 التأسيسية

واللجنة 

 التنفيذية 

 شخصي 
مجلس  رئيس

 االدارة 

تقنيات باستخدام  تطويرال

 البناء

جمعية تقنيات البناء 

 والتطوير العقاري

5 

 



 

40 
 

 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج
 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 
االسم 
 الرباعي

 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 
 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     
      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة
  
  
  
  
  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 
 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية
)تنفيذي  غري 
 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفت  الشخصية  
ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشركة

1       
2       
3       
4       

Nada AlHarthi
ندى علاء محمد الحارثي

Nada AlHarthi
١٩٨٩/٠١/١٤

Nada AlHarthi
سعودية

Nada AlHarthi
نائبة الرئيس للاستراتيجية والتحول - شركة الاتصالات المتنقلة (زين)

Nada AlHarthi
مدير عام الاستراتيجية وتميز الأعمال - الهيئة العامة للإحصاء

Nada AlHarthi
ماجستير

Nada AlHarthi
بكالوريس

Nada AlHarthi
القيادة الشمولية

Nada AlHarthi
تدريب تنفيذي

Nada AlHarthi
الإدارة الدولية

Nada AlHarthi
المالية - الدراسات الدولية

Nada AlHarthi
حوكمة مجالس الإدارة

Nada AlHarthi
برنامج القيادات المتميزة

Nada AlHarthi
كلية ثندربيرد

Nada AlHarthi
جامعة أوريغن

Nada AlHarthi
معهد IFC

Nada AlHarthi
إنسياد 

Nada AlHarthi
٢٠١٢

Nada AlHarthi
٢٠١١

Nada AlHarthi
٢٠٢١

Nada AlHarthi
٢٠١٧

Nada AlHarthi
ديسمبر ٢٠٢٢- الآن

Nada AlHarthi
أغسطس ٢٠١٩ - يوليو ٢٠٢١

Nada AlHarthi
ديسمبر ٢٠١٨ - يوليو ٢٠١٩

Nada AlHarthi
مديرة الاستراتيجية - وزارة الإعلام

Nada AlHarthi
مستشار مكتب برنامج التخصيص - المركز الوطني للتخصيص

Nada AlHarthi
مديرة إدارة الاستراتيجية  مديرة إدارة التواصل والعلاقات العامة (مكلفة) - شركة تقنية

Nada AlHarthi
اغسطس ٢٠١٣ - اكتوبر ٢٠١٧

Nada AlHarthi
نوفمبر ٢٠١٧ - نوفمبر  ٢٠١٨





 
 

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 للمرشحالبيانات الشخصية  .1

 محمود علي شعبان أحمد االسم الرباعي

 الجنسية
 مصري

 0547940781 الـــــــــجــــــوال 07/12/1985 تاريخ الميالد

 مدير إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة لدُن لالستثمار االسم الوظيفي الرياض ن العملمكا

 المؤهالت العلمية  للمرشح .2

 إسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

 جامعة القاهرة 2007 المحاسبة وسيبكالور

 ACCA 2017 المحاسبة معايير المحاسبة الدولية شهادة

Certified Fraud Examiners 2017 إدارة وكشف الغش واالحتيال Association of Certified Fraud Examiners 

 الخبرات العملية للمرشح .3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة لدُن لالستثمار الى اآلن 06/2022

 شؤون الحوكمة وااللتزام بشركة طيبة لالستثمار مدير التخطيط االستراتيجي ومكلف بمهام مدير 05/2022 : 09/2019

 مشرف المراجعة الداخلية بمجموعة عجالن وإخوانه 05/2019 : 04/2014

 شمال أفريقيا-األردن-السودان-مراجع داخلي أول بمجموعة أبراج كابيتال مصر 04/2014 : 02/2013

 مصر  KPMGمدقق حسابات أول بشركة  02/2013 : 04/2010

 BDO Internationalمدقق حسابات بشركة  04/2010 : 06/2008

 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 .4

 النشاط الرئيس إسم الشركة م
 –صفة العضوية )تنفيذي 

 مستقل( –غير تنفيذي 

طبيعة العضوية )بصفته 

ممثل عن  –الشخصية 

 شخصية إعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة مقفلة لجنة المراجعة بالصفة الشخصية مستقل العقارات وتطوير إدارة شركة بنيان المتحدة 1

2 -      

3 -      

4 -      

 

 



 
 

( السرية الذاتية1منوذج رقم )  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (أ

 بدر بن عيد بن سويلم الحربي
 االسم 

 الرباعي

 م23/7/7311 -ـه 8/2/7931
 تاريخ 

 دامليال
 اجلنسية سعودي

 للعضو املرشح املؤهالت العلمية (ب

اجلهة املاحنةاسم  لتاريخ احلصول على املؤه  ؤهلملا التخصص   م 

 1 شهادة ماجستير (MBAإدارة األعمال ) م2001 إنجلترا-كامبردج الدولية 

 2 شهادة بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي م2002 الجامعة األمريكية

 م7338 كلية الرياض للتقنية
  هندسة ميكانيكية

 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى
 3 شهادة بكالوريوس

    4 

    5 

 املرشحالعملية للعضو  اخلربات (ج

 الفرتة جماالت اخلربة

 إلى األن –م 2020 مساهمة عامة – النائب للرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(

 م2073 –م 2072 مساهمة عامة – العقاريالرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة لشركة دار األركان للتطوير 

 م2072 –م 2079 مساهمة مقفلة – S.B.Mالمدير العام للشركة السعودية لمواد البناء 

 م2079 –م 2008 مساهمة عامة –واإلسمنت األبيض السعودي  الرياض إسمنتالمدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المساندة والمشتركة لشركة 

 م2008 قطاع حكومي – الفنية بالبريد السعودي )عقد خبير استشاري(للخدمات المساندة والشؤون لإلدارة العامة المدير العام 

 م2008 –م 2007 مساهمة عامة – أسمنت العربيةشركة  –الخدمات المساندة 

 م2007 –م 7338 القابضة الباروم مجموعة-الخدمات المساندة 

 يًا كان شكلهاأخرى أشركة  أيو أ (مدرجة غري أومدرجة ) رىخأالس إدارات شركات مساهمة جم يفلية احلالعضوية ا (د

 :نبققة منهاملو اللجان اأالقانوني 

 الشكل 

القانوني 

 للشركة

 انعضوية اللج

 طبيعة العضوية

   ،ةالشخصي هبصفت)

 (عتباريةا قل عن شخصيةمم

صفة العضوية 

 ريغ، تنفيذي)

 ل(قستم ،تنفيذي

 م اسم الشركة ئيسالنشاط الر

 1 ال يوجد

 2 ال يوجد

 3 ال يوجد

 4 ال يوجد

 

 

04 



 

 ( السيرة الذاتية  1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 االسم الرباعي:  عبدهللا بن محمد بن علي الشهري 

 سعودي :تاريخ الميالد 25-03-1984
الجنســـــــــــــــية 

: 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  .2

 اسم الجهة المانحة
تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 م المؤهل التخصص 

  - المعهد الدولي للمراجعين الداخليين

 الواليات المتحدة األمريكية 
  مراجع داخلي معتمد  2022

  بكالوريوس  علوم 2005 جامعة الملك سعود 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة مجاالت الخبرة 
 مسؤول مخاطر اإلئتمان –  البنك السعودي الفرنسي

 
2005 -2007 

 " مساعد مدير عمليات التمويل العقاري " –  بنك الجزيرة
 

2007 -2009 

 " مدير عمليات التمويل العقاري  " –  بنك الجزيرة
 

2009 -2013 

 " تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة  - مدير " –  بنك الجزيرة
 

2013 -2014 

 " في إدارة المراجعة الداخلية   - مدير " –  بنك الجزيرة
 

2014 -2017 

 " في إدارة المراجعة الداخلية  -مدير أول  " - مجموعة سامبا المالية 
 

2017 -2019 

 رئيس إدارة المراجعة الداخلية  - شركة امالك العالمية للتمويل العقاري
 

 حتى تاريخه  - 2019

أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  .4

 منها: 

الشكل القانوني 

 للشركة 
 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية،  

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية( 

صفة 

العضوية 

)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  

 مستقل(

النشاط  

 الرئيس 
 م اسم الشركة 

 1 اليوجد      

 



 ) السيرة الذاتية1نموذج رقم (

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح1
 االسم الرباعي

 تاريخ الميالد الجنسية

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2
 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1 
2 
3 
4 
5 

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

 . العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة )4
 م

 النشاط الرئيس اسم الشركة
صفة 

العضوية(تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل)

طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)
الشكل القانوني عضوية اللجان

 للشركة

1 

2 

3 

فھد بن حماد بن سند السند

12/2/1975سعودي

كلیة التقنیة1995محاسبة مالیةالشھادة الجامعیة كلیة التقنیة
جامعة سیاتل امریكا1998لغة انجلیزیةدبلوم لغة انجلیزیة

 رئیس مجلس ادارة شركة المستقبل المتحدة2022
 عضو مجلس ادارة  شركة الخلیج العقاریة2021

 عضو مجلس ادارة شركة التطویر االولى2021

الرئیس التنفیذي لشركة الراشد للبالستیك2021-2019

STC  مدیر الموارد البشریة في شركة2018-2010

شخصیة              المراجعة مسؤولیة محدودةمستقلعقاريشركة الخلیج المتحدة

مسؤولیة محدودةشخصیةغیر تنفیذيعقاریةشركة المستقبل العقاریة -





 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

       
 أ( المعلومات الشخصية للعضو المرشح 

 طالل حازم راجح آل غالب  االسم الكامل 

 24/09/1972 تاريخ الميالد سعودي  جنسية

 ب( المؤهالت األكاديمية للعضو المرشح 

 اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهالت  التخصص  المؤهالت  #

1 
 الستثمارا ( BSCبكالوريوس العلوم )

1995 
جامعة أوريغون ، الواليات المتحدة 

 األمريكية 

2 
 تسويق  ( BSCبكالوريوس العلوم )

1995 
جامعة أوريغون ، الواليات المتحدة 

 األمريكية 

3 
 1995 حساب التفاضل والتكامل  -الرياضي فرعي، بكالوريوس العلوم 

جامعة أوريغون ، الواليات المتحدة  
 األمريكية 

  جامعة هارفارد   2007  تطوير المشاريع العقارية  البرنامج التنفيذي  4

5         

 ج( الخبرة العملية للعضو المرشح 

 مجاالت الخبرة مرحلة زمنية 

 نبتة لالستشارات لألوراق المالية واالستثمار، الرئيس التنفيذي  الحالى-11-03-2020

 استشاري لالستشارات اإلدارية، عضو مجلس إدارة -شركة نبتة االستشارية ذ.م.م  لحالى ا - 29-7-2020

 المدير التنفيذي للبنك الخاص   –بنك جول بير  27-12-2019 -02/04/2018

 المدير التنفيذي للبنك الخاص  –بنك باريبا  1/12/2016 – 1/11/2014

1/11/2010 – 1/8/2013 HSBC ( )رئيس السوق  -البنك البريطاني للشرق األوسط 

 لمنطقة آسيا  ي، الرئيس اإلقليمشريك  –( BSC)بضهقاال  GFHمجموعة  01/10/2009 – 1/09/2000

 اللجان المنبثقة عنها: د( العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات المساهمة األخرى )المدرجة أو غير المدرجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو 

 ( SIBA) ريستشااال انبتة  #
شركة االستثمار  

 واألوراق المالية 
 الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي، عضو  
 مجلس اإلدارة

اللجنة  
 ثماريه االست

مركزي  ال مصرف 
(CIMA ) 

 ت لالستشارا 21 1
 االستشارات المالية

 اللجنة االستشارية  بصفته الشخصية غير تنفيذي
مصرف البحرين  

 المركزي 

2 
 بصفته الشخصية المدير التنفيذي  االستشارات اإلدارية  ري ستشااالشركة نبتة 

مجلس   عض 
 مغلق( ) BSC اإلدارة 

3             
4             
5       

 



 
 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )   
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (1

 االسم الرباعي عبدهللا حمد عبدهللا الجبيالن 

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  1989

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  (2

 م المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس  إدارة أعمال 2020 اإللكترونيةالجامعة السعودية 

 2 شهادة جامعية متوسطة  تقنية المعلومات 2013 كلية الجبيل الصناعية

 3 دبلوم  إدارة الموارد البشرية 2022 معهد تشارترد للتوظيف والتنمية

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 تنفيذي لألداء والمكافآت مدير   –الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

المكافآت وتقييم األداء في مشروع التحول المقام اآلن في الشركة والذي يشمل إعادة هيكلة المزايا وضمان   المسؤول عن مجال

 وتصميم برنامج لتقييم األداء بما يتناسب مع طبيعة عمل المنشأة ومدى تحقيقها الستراتيجياتها.  تماشيها مع المنافسين مدى 

 الوقت الحاضر  – 2021

 التعويضات والمزايامشرف  –شركة الخطوط السعودية للتموين 

لمجاالت  المساهمة في مشروع التحول للشركة وتغطية نواحي مجال التعويضات والتطوير اإلداري في المشروع وغيرها من ا

 ذات العالقة كتطوير برنامج تقييم األداء الموظفين

2018 - 2021 

 أخصائي التعويضات  –شركة معادن 

أداء الموظفين وتصميم معايير استحقاق   الشركة األم والشركات التابعة بما يتعلق بتقييم صعيدتطوير نواحي ممارساتها على 

 بما يتماشى مع المنافسين.  وتطويرها  مثل الترقيات والزيادات السنوية ومكافآت األداء السنوية  المزايا 

2014 - 2018 

 أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة    (4

أو اللجان المنبثقة منها:                 

الشكل القانوني  

 ركة  ـــــللش
عضوية 

 اللجان  
ة طبيعة العضوي

الشخصية ،  )بصفته 

ممثل عن شخصية  

 ( اعتبارية 

ة  ــصفة العضويـ

) تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  --------- 1 

 ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  --------- 2 

 



 

 ( للسيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  ( أ
 عمار عبدهللا إسماعيل قربان  الرباعي   االسم

 ه ١٣/٠٥/١٣٩٥ تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية 
 المؤهالت العلمية للعضو المرشح (ب

 اسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل م
 جامعة الملك عبدالعزيز  م٠٧/٠٢/١٩٩٩ إدارة أعمال بكالوريوس  1
2 RBPFC المعهد المصرفي  م ٢٩/٠٤/٢٠١٥ مصرفية االفراد  شهادة مهنية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (ج
 مجاالت الخبرة  الفترة 

 الرئيس التنفيذي    -شركة البناء العربي  حاليا   –م ٢٠٢٠

 م ٢٠٢٠ –م ٢٠٠٢

 مبيعات مصرفية الفروع  إدارة  ورئيسنائب اول الرئيس    –البنك األهلي 
 مساندة مصرفية الفروع  إدارة نائب اول الرئيس ورئيس    –البنك األهلي 
 اإلقليمي لمصرفية الفروع  نائب اول الرئيس والمدير  –البنك األهلي 
 مساعد الرئيس ومساعد المدير االقليمي لمصرفية الخدمة المميزة  –البنك األهلي 
 مساعد الرئيس ومدير المنطقة لمصرفية الفروع –البنك األهلي 

 المستشار التسويقي – Morgan & Banksمورجان آند بانكس  م ٢٠٠٢ –م ٢٠٠٠
في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا  كان شكلها   الحاليةالعضوية   ( د

 القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 
 م

 النشاط الرئيس  اسم الشركة
صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 

عضوية 
 اللجان 

الشكل  
القانوني  
 للشركة 

1 
 - صفة شخصية تنفيذي  التجارة  شركة البناء العربي

ذات  
مسؤولية  

 محدودة 
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لزركم زيزع ناورم
1974/12/2ينانبل

ةيلود لامعأ ةرادإريتسجام  2015INSEAD
نانبل ،مادرتون ةعماج1996ةبساحمسويرولاكب

 2019
2004-2018
2002-2004

ةيذيفنتلا ةرادإلا - هاكرشو ريكحلا زاوف ةكرش  
ةيذيفنتلاو ةيلاملا ةرادإلا - نانبلب اديزأ ةعومجم

ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ سيئر - نانبلب يب يد يب ةعومجم 

نآلا ىلإ   

Vogaclosetةدودحم ةيلوؤسملقتسم ةئزجتلاب عيب ةيرابتعا ةيصخش نع لثمم









 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص  المؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2
 جامعة امللك عبدالعزيز 

 مرتبة شرف أولى 

3 
 دكتوراة هندسة  

أدارة  –هندسة صناعية 

 مشاريع
06-2019 

  الوطنية إيرلندا جامعة
 سنوات( 4)  امتياز  

 PMP-EuroMaTeck  شهادة إدارة املشاريع    4

5 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

مشروع برامج التمكيين  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 بروكتر اند جامبل  –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية   –مدير مشاريع  2002-2003

 صافوال لألغذية    –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية   –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة   2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة ی لألغذ صافوال  - والخدمات ةیالھندس االدارة - ذيیتنف ر ی مد 2008-2011

 صافوال واملراعي وشركات عاملیة(  )مشروع مشترك بين - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول  2011-2013

 ةی لالغذ صافوال  مجموعة - عیاملشار  و   ةیالھندس االدارة - أول  ذيیتنف ر ی مد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا -محاضر ومشرف أبحاث املاجستير  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -االعمال  وريادة االقتصادي  التطوير  قسم العلمي ومدبر  البحث عمادة لیوك 2019-2022

  التنفيذيةعضو عدد من اللجان  – UBT –الھندسة   ةیوأستاذ مساعد بكل -( CBAعميد كلية إدارة األعمال ) حتى االن  – 2022
 



 

 

 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 
تنفيذي،  ) صفة العضوية  

 ( غير تنفيذي، مستقل 

بصفته  ) طبيعة العضوية  

الشخصية، ممثل عن  

 ( اعتبارية شخصية 
 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني  

 للشركة 

 بصفته الشخصية   عضو مستقل  التأمين   الخليجية العامة للتامين  1
 عضو لجنة االستثمار  

 عضو لجنة إدارة املخاطر 
شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       

5       









 
 

 

The Power of Attorney نموذج التوكيل 
 

Dear Honorable Shareholders 
 
The Power of attorney form is not available, as 
ordinary General Assembly meeting will be 
held  remotely through the modern  technology 
tools. 

 
 
Therefore, ordinary General Assembly meeting 
will be held through the modern technology 
tools, and accordingly we invite all 
shareholders of Saudi Marketing Company 
(Farm Superstores) to use the online electronic 
voting and remotely via the website of 
Tadawulaty: 
 

         www.tadawulaty.com.sa 
 
Note that registration in Tadawulaty and voting 
service is available free of charge to all 
shareholders. 

 

 

،،،،،  السادة المساهمين الكرام  
 

العامة    نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية
 . العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة 

 
 
 

  العادية بمشيئة   وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة
  ، وعليه ندعو جميع   تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة  هللا

للتسوي  مساهمي  السعودية  )  الشركة  ( أ ق  المزرعة  إلى    سواق 
الخاص    اإللكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع  استخدام التصويت

 :تداوالتي  بخدمة

 
 

www.tadawulaty.com.sa 
 

 ً   علماً بأن التسجيل في خدمة تداوالتي والتصويت متاح مجانا
 لجميع المساهمين . 

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
http://www.tadawulaty.com.sa/

