تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية
العامة العادية السادسة واالربعون (االجتماع األول)
يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السادة /مساهمي الشركة
الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة واألربعون (االجتماع األول) التي ستنعقد بإذن
هللا الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثالثاء 1439/8/8هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق
2018/4/24م بفندق ميريديان جدة قاعة النور  (https://goo.gl/FnYGR8وذلك للنظر في
جدول األعمال التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017م.
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017م.
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017م.
التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي  31ديسمبر 2017م
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م قدرها
( 7.500.000لاير) بنسبة ( )%5من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم
يمتلكه المساهم على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة بنهاية تداول يوم
انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (السادسة واالربعون) والمقيدين في سجل مساهمي
الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ
االستحقاق  ,وسيعلن عن تاريخ التوزيع الحقا.
التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة
المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي
من العام المالي 2018م ,والربع األول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
التصويت على تجديد التفويض الصادر ألعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية
والتسهيالت المصرفية الالزمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير
المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق
التوقيع على كافة االوراق والمستندات الالزمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيسا على نص المادة
( )24من النظام االساسي للشركة.
التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من
2018/5/1م ولمدة ثالثة سنوات ( مرفق ).

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع
األوراق المالية (مركز اإليداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب
األنظمة واللوائح وعلى السادة /المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد إلنهاء إجراءات
التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال
الشركة على األقل ,وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد االجتماع األول سيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة
من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ,وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا
كان عدد األسهم الممثلة فيه.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداوالتي االستفادة من خدمة التصويت اإللكتروني
والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم األحد 1439/8/6هـ الموافق

2018/4/22م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ,وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة
الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى المشاركة والتصويت عن بعد علما بأن التسجيل
في خدمات تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين عبر الرابط التالي :
https://tadawulaty.com.sa.
وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة
أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ,وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل
مصدقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ألحدها أو إذا كان المساهم
شركة أو مؤسسة اعتبارية ,أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة
شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ,أو كتابة
العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ,و ترسل نسخة من
التوكيل الى الشركة قب ل موعد انعقاد الجمعية بيومين على األقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة
ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص .ب  1113جدة  ,21431أو وفاكس رقم
 0126518050تحويلة ( )30أو بريد إلكتروني ( info@almasafi.com.sa :مع احضار أصل
التوكيل يوم انعقاد الجمعية).
ولمزيد من المعلومات أو االستفسار يرجى التواصل على هاتف/ 0126517016 :
 0126530289تحويلة  24و 25
وهللا الموفق.
مجلس اإلدارة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل
الموافق:
أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) ( )......الجنسية ،بموجب هوية وطنية رقم (( )......أو
رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ( ،)......وبصفتي(الشخصية) أو
(مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) ألسهم
عددها ( ).....سهما من أسهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (مساهمة سعودية)
المسجلة في السجل التجاري في 1379/12/19هـ برقم ( )4030003334واستنادا لنص
المادة ( )31من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني
في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة واألربعون الذي سيعقد في فندق ميريديان
جدة (قاعة النور) في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف
من يوم الثالثاء بتاريخ 1439/8/8هـ الموافق 2018/4/24م .وقد وكلته بالتصويت نيابة
عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها
ً
نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
الجمعية العامة للتصويت عليها ،والتوقيع
بهذه االجتماعات  ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق
يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم
اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا ً معنويا ً)
مالحظة :يرجى تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ً
ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،أو إحدى البنوك المرخصة أو
األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص
المرخص له الذي يقوم بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

وذلك حسب النموذج المرفق ،و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد
الجمعية بيومين على األقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مركز
أدهم التجاري طريق المدينة ص .ب  1113جدة  ،21431أو وفاكس رقم
 0126518050تحويلة ( )30أو بريد إلكتروني info@almasafi.com.sa :
(مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية).
ولمزيد من المعلومات أو االستفسار يرجى التواصل على هاتف/ 0126517016 :
 0126530289تحويلة  24و 25

قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
وملخص سيرهم الذاتية

م

االســـــــــــــــــــــــم

1

األستاذ  /فهد بن عبدالرحمن المعيكل

2

األمير محمد بن خالد تركي آل سعود

3

األستاذ  /خـالـد بن احـمـد الــحـمــدان

4

األستاذ  /عـمـر بن عـبـدهللا الـمـالـكي

5

األستاذ  /عبـدهللا بن راشـد الـرافـعـة

6

الدكتور  /سـعـيـد بن سـعـيـد عـبـيـــد

7

األستاذ  /مـحـمــد بن ســامـي رفــــه

8

المهندس  /عـبد الغني عبدالرحيم ولي

9
10

األستاذ  /عـــمـار مـحمــد الـعـبــادي
األستاذ  /ناصر شرف العبدلي الشريف
( ممثل عن شركة أوج لالستثمار )
األستاذ  /احـمـد بن مـحـمـد الـدهـلوي

12

المهندس  /سراج بن عمر ال جارهللا

11

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

فهد بن عبدالرحمن بن معٌكل المعٌكل
سعودي

تاريخ الميالد

9911هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

بكالورٌوس

االدارة واالقتصاد

9399هـ

جامعة الملك عبدالعزٌز

دبلوم

التقنٌة اإلدارٌة

9349هـ

الكلٌة التقنٌة

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
201حتى اآلن
4199م -
34113م 4194-م

مدٌر إدارة شركة المصافً العربٌة السعودٌة ( ساركو )
نائب مدٌر مكتب شركة اسمنت المنطقة الجنوبٌة بجدة
الحرس الوطنً القطاع الغربً
ض

4119م

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

األمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1383/07/01هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس تجارة

ادارة اعمال

1986/11/24م

جامعة بيروت العربية

2
3
4

ث

5
 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

عضوية اللجان

1

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

شركة البوقري والصبان

فنادق وسياحة

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

2
3
4

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1392/05/01هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس المعامالت المالية
والتجارية

التسويق

2002/01/18م

جامعة القاهرة

2
3
4

ث

5
 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة

نائب رئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية واالستشارات
مدير عام مؤسسة تقانة للتجارة

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

شركة المتحدة للتأمين التعاوني

التأمين

مستقل

بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

رئيس لجنة
المراجعة

مساهمة عامة

2

شركة عنيزة االستثمارية

االستثمار

مستقل

بصفته الشخصية

عضو لجنة
االستثمار

مساهمة مقفلة

3

شركة القصيم للتعمير والتطوير

التطوير العمراني

مستقل

بصفته الشخصية

-

مساهمة مقفلة

4

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

عمر بن عبدهللا علي المالكي
سعودي

تاريخ الميالد

3108هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

دبلوم

صيانة الطائرات

3191م – 3108م

جـامـعـة نورثروب

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
سنة
20113
3

شــركــة أرامــكــو السـعــوديــة

ض

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

عبدهللا بن راشد عبدالخالق الـرافـعه
سعودي

تاريخ الميالد

3108هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

دبلوم

دراسات تجارية

2882م

جـامـعـة برمنقهام

ثانوية عامه

ادبي

3111هـ

ثانوية بيشة

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2833201م
2888م –
3112م3111 – 3م

مدير مكتب شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بجدة
المدير االداري لمصنع اسمنت الجنوب ببيشة

3081هـ 3031 -هـ

مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية ببيشة
ض
مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها

3081هـ 3082 -هـ

مدير لموقع دله أفكو غاز بيشة -صيانه وتشغيل المطارات

3082هـ 3081 -هـ

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

سعيد بن سعيد محمد عبيد
سعودي

تاريخ الميالد

6731هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

دكــتــوراه

تخطيط وتدريب

6997م

جـامـعـة ويـــلــز

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1166201م
6991م –
6791هـ6161 - 3هـ

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
ض

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة اسمنت تبوك

صناعي

2
3
4

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
شخصية
صفته ال
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

رئيس المجلس

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

محمد بن سامي بن محمد يحيى رفة

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1392/07/25هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجستير

إدارة المواصالت الجوية

1997م

جامعة كرانفيلد

2

بكالوريوس

علوم المالحة الجوية

1996م

جامعة إمري ريدال

3
4
5

ث

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

2014م – حتى اآلن

الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو

2002م – 2014م

الرئيس التنفيذي للتشغيل شركة ساماكو

1999م – 2002م

مدير عام قسم األلعاب شركة ساماكو

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

عضوية اللجان

1

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

شركة جدة القابضة

تطوير العمراني

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

اليوجد

2
3
4

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

عبدالغني عبدالرحيم عبدالقادر ولي
سعودي

تاريخ الميالد

3131هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

ماجستير

ادارة اعمال

9003م

االكاديمية العربية للعلوم

بكالوريوس

الهندسة المدنية

3331م

جامعة الملك عبدالعزيز

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
سنة
20131
3 1سنوات

ادارة المشاريع وعقود االنشاء
ادارة الجودة والمناقصات
دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع
ض

 1سنوات

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عمار بن محمد بن حسين العبادي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1391/12/25هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

محاسبة

2005م

جامعة ميامي

2
3
4
5

ث

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

2001م – حتى اآلن

شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة – الشريك المؤسس والمدير العام

2002م – 2003م

مجموعة دار الرياض القابضة المحدودة – تأسيس شركة تجهيز العقارية التابعة للمجموعة كمساعد لمدير عام الشركة

1994م – 2001م

البنك السعودي البريطاني ( بنك ساب حاليا ً ) في اإلدارة العامة إدارة وعمليات البطاقات وأيضا ً إدارة الشركات

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة خدمات المستقبل للتسويق
المحدودة

التسويق – تقنية
المعلومات

2
3
4

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

تنفيذي

بصفته شخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة
ذات مسئولية
محدودة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

ناصر بن شرف بن ناصر الشريف ( ممثل عن شركة أوج لالستثمار )

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1400/07/25هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

1

شهادة CME

2

درجة البكالوريوس

التخصص
العلوم المالية واالقتصادية

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

2009م

هيئة السوق المالية

2004م

جامعة بينتلي

3
4
5

ث

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

2015م – حتى اآلن

رئيس تنفيذي – شركة أوج لألستثمار  -الرياض

2012م – 2015م

مدير أول – شركة إنفيست كورب – الرياض

2010م – 2012م

رئيس إدارة الثروات الخاصة وإدارة األصول المؤسسية – جولدمن ساكس – الرياض

2006م – 2010م

نائب رئيس إدارة الثروات الخاصة وإدارة األصول المؤسسية – جولدمن ساكس – دبي

2006م

نائب مدير أول شركة كريديت سويس – دبي

2004م – 2006م

محلل استثماري في البنك السعودي الفرنسي  -جده

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عنان إسكان

بناء مساكن

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2

الشركة السعودية لألسماك

الثروة السمكية

غير تنفيذي

ممثل عن شركة أوج
لالستثمار

3
4

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

شركة ذات
رئيس اللجنة التنفيذية مسئولية محدودة
عضو مجلس اإلدارة

شركة مساهمة

نموذج رقم ( )1السيزة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

احمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي
سعودي

تاريخ الميالد

6891م

.2المؤهالت العلمية للعضو المزشح

م

ادلؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على ادلؤهل

اسم اجلهة ادلاحنة

1
02
03

ماجستير

ادارة مخاطر مالية

2162م

جامعة ساسيكس

بكالوريوس

محاسبة

2118م

جامعة الملك عبدالعزيز

4
5
 .3اخلربات العملية للعضو ادلرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
2162م
201
32162م 2162-م

المدير المالي – شركة عمر زهير حافظ
محاسب – ادارة التقارير المالية – البنك االهلي
محاسب – االدارة المالية – المجموعة المتحدة للتامين التعاوني
ض

2119م

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان ادلنبثقة منها :

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة الشرق االوسط للرعاية الصحية

الصحة

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

من خارج مجلس اإلدارة

2

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت

االتصاالت

من خارج مجلس اإلدارة

3
4

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية ،
ممثل عن شخصية
شخصية
صفة
اعتبارية)
صفة شخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

لجنة المراجعة

مساهمة عامة

لجنة المراجعة

مساهمة عامة

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

المهندس  /سراج بن عمر بن عبدهللا أل جارهللا

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1406/03/27هـ

.2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجستير

إدارة أعمال

2014م

جامعة االعمال والتكنولوجيا

2

بكالوريوس

هندسة كهربائية

2009م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3
4
5

ث

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

2014م

مدير تنفيذي لشركة البيدق للتسويق

2012م – 2014م

مهندس صيانة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز

2010م – 2012م

ادارة المشاريع الخاصة بالتنقيب عن البترول

 .4العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى(مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها :

م
1
2
3
4

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غري
تنقيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية  ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوين للشركة

