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 سعادة رئيس جملس اإلدارة

 : تاريخ حترير التوكيل 

 :  املوافق

...............( صادرة ......................( اجلنسية مبوجب هوية رقم )........................................ )............................................................../ .......... )إسم رباعي( انا املساهم

........ واملالك السهم عددها ).....................( سهما من أسهم الشركة .......( وبصفيت الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن................................................من ) .........

نظام ( من 89وإستنادًا لنص املادة ) 4444401104هـ ورقم 82/7/4141السعودية خلدمات السيارات واملعدات ) ساسكو( املسجلة يف السجل التجاري يف 

..............( وهو ...................( صادرة من ) ....................................  هوية رقم ).....................................................)إسم رباعي( فإنين بهذا أوكل  الشركة األساس

غري ب عين يف حضور إجتماع اجلمعية العامة من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلسابها لينو

 88املوافق  )حسب تقويم أم القرى( هـ4119 رمضان 7 الثالثاء يوممساء  العاشرة الساعةمتام يف  ( والذي سيعقد مبشيئة اهللاألول)اإلجتماع  الثانية عشرةالعادية 

شارع األربعني ـ حي امللز ـ مبدينة الرياض ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على باملقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع اإلحساء مع  م8442مايو 

القرارات واملستندات  املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغريها من املواضيع اليت قد تطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عين على كافة

 ا التوكيل ساري املفعول هلذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه .املتعلقة بهذا اإلجتماع . ويعترب هذ

 اسم موقع التوكيل : .........................

 صفة موقع التوكيل : .........................

 رقم اهلوية :  .................................

 ألسهم شخصا معنويًا ( .....................................توقيع املوكل ) باالضافة للختم الرمسي إذا كان مالك ا

 

 نموذج توكيل
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 جدول أعمال اجلمعية العامة غري العادية الثانية عشرة

 م.8447ديسمرب  14ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  التصويت على ما .4

 م.8447ديسمرب  14احلسابات للعام املالي املنتهي يف  مراجعالتصويت على تقرير  .8

 م.8447ديسمرب  14التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للعام املالي املنتهي يف  .1

 .م8447 ديسمرب 14املنتهي يف  جملس اإلدارة عن العام املالي اءالتصويت على إبراء ذمة أعض .1

 مال رأس من %0 يعادل ما أي سهم لكل ريال( 4.0) بواقع أرباح نقدية توزيع بشأن اإلدارة جملس توصية على التصويت .0

انعقـاد اجلمعيـة   على أن تكون األحقية للمسـاهمني املـالكني لهسـهم يـوم      ريال ، مليون( 87) مبلغ بإمجالي الشركة

واملقيدين يف سجل مسـاهمي الشـركة لـدى شـركة مركـز إيـداع األوراي املاليـة )مركـز اإليـداع( يف نهايـة ثـاني يـوم             

 ، وسيتم اإلعالن عن موعد وطريقة التوزيع الحقًا. تداول يلي تاريخ االستحقاي

عـدد األسـهم   )مليون ريـال   044يال إىل مليون ر 014من   الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة التصويت على توصية جملس .0

 سـهم  مـن  طريق  عن %44.44 مقدارهانسبة زيادة أي ب( مليون سهم 04مليون سهم وبعد الزيادة  01قبل زيادة رأس املال 

مليـون ريـال مـن حسـاب األربـاح املبقـاة.        04طريـق رمسلـة    وذلك عنوكة ، اململ األسهم من أسهم 9 لكل جماني واحد

قدرة الشركة املالية ملقابلة التوسعات احلالية واملستقبلية يف كافة أنشطتها من أجل حتقيق معدالت منو تعزيز بهدف 

. وستكون أحقية أسهم املنحة للمساهمني املالكني لهسهم  أفضل خالل األعوام القادمة واحملافظة على املالءة املالية

سجل مساهمي الشركة لدى شـركة مركـز إيـداع األوراي املاليـة      يوم إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية واملقيدين يف

سيتم جتميـع كسـور األسـهم    ، و ( يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العاديةاإليداع مركز)

تحقني للمنحـة  يف حمفظة واحدة جلميع محلة األسهم وتباع بسعر السوي ، ثم يتم توزيع قيمتها على محلـة األسـهم املسـ   

 يومًا من تاريخ حتديد األسهم املستحقة لكل مساهم. 14كل حبسب حصته خالل مدة ال تتجاوز 

 )حسب املرفق(. برأس املالاملتعلقة  للشركة األساس ( من النظامالسابعةاملادة ) التصويت على تعديل .7

 )حسب املرفق(. باالكتتاب يف االسهماملتعلقة  للشركة األساس ( من النظامالثامنةاملادة ) التصويت على تعديل .2

ألـ  ريـال( لكـل     844مليـون ريـال( بواقـع )    4.2التصويت على صرف مكافأة ألعضـاء جملـس اإلدارة بإمجـالي مبلـغ )     .9

 م.8447عضو عن العام املالي 

وذلـك لفحــص  التصـويت علـى تعـيني مراجـع احلسـابات للشـركة مـن بـني املرشـحني بنـاء علـى توصـية جلنـة املراجعـة،                .44

م، والربـع األول مـن عـام    8442ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربـع الثـاني والثالـا والرابـع والسـنوي مـن العـام املـالي         

 .م، وحتديد أتعابه8449

، لعـام قـادم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شـركة ساسـكو وشـركة نهـاز لالسـتثمار والبخـيص بهـا        .44

ء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بـن حممـد احلـديثي واألسـتاذ/ سـلطان      واليت لبعض أعضا

( مــن رأس ماهلــا ، وهــذا التعــامالت عبــارة عــن قيــام  %4.48بــن حممــد احلــديثي حيــا متلــك كــل منهمــا حصــة تبلــغ ) 

ريـال سـنويًا( لضـرض     102.444شركة أسطول النقل )شركة تابعة( بإستئجار موقع من شركة نهاز لإلستثمار مببلغ )

 إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة ساسكو وشركة داكن اإلعالنية والبخيص بهـا لعـام قـادم ،     .48

شرة فيها حيا متلك األستاذ/ إبراهيم بـن حممـد احلـديثي حصـة تبلـغ      واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مبا

ــغ )       11.11%) ــن حممــد العثمــان حصــة تبل ــك األســتاذ/ ماجــد ب ــك   %11.11( مــن رأس ماهلــا ومتل ( مــن رأس ماهلــا ومتل

ت ( من رأس ماهلـا ، وهـذا التعـامالت عبـارة عـن تقـديم خـدما       %11.11األستاذ/ سلطان بن حممد احلديثي حصة تبلغ )

ألـ  ريـال ، وال توجـد شـروط      01.9م بلـغ  8447وأعمال يف جمال الدعاية واإلعالن ، علمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام 

 تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 

، الستثمار والبخيص بها لعام قـادم التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة ساسكو وشركة ُملكية ل .41

ء جملس االدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد احلـديثي متلـك حصـة تبلـغ         عضاأواليت لبعض 

ــغ )      47.07%) ــك حصــة تبل ــن حممــد احلــديثي متل ــا   %84.10( مــن رأس ماهلــا واألســتاذ/ ســلطان ب ( مــن رأس ماهلــا، أم
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اذ/ ماجـد بـن حممـد العثمـان     ( مـن رأس ماهلـا ، واألسـت   %4.07األستاذ/ سليمان بن علـي اخلضـري فيمتلـك حصـة تبلـغ )     

ستثمارية بشـركة األهلـي   ا( من رأس ماهلا ، وهذا التعامالت عبارة عن إتفاقية إدارة حمفظة %4.07متلك حصة تبلغ )

 مليون ريال( ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 04كابيتال بقيمة )

ييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشركة نهاز لالستثمار التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة ز .41

والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد       

( مـن رأس ماهلـا ، وهـذا    %4.48احلديثي واألستاذ/ سـلطان بـن حممـد احلـديثي حيـا متلـك كـل منهمـا حصـة تبلـغ )          

( مـن شـركة نهـاز لالسـتثمار     8،  4تعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة زييت للخدمات الببولية حملطتني رقـم ) ال

 أل  ريال سنويًا( ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 244مببلغ )

ة( وشـركة ممـة املـدائن    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شـركة تابعـ   .40

للعقارات والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

( مـن رأس مـال شـركة ممـة املـدائن للعقـارات ورئـيس جملـس إداراتهـا ،          %97.70حممد احلديثي متلـك حصـة تبلـغ )   

عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املـدائن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد       واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان 

احلديثي عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املدائن للعقارات، وهذا التعامالت عبارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيـيت      

ًا( ، وال توجـد شـروط   أل  ريال سنوي 144( من شركة ممة املدائن للعقارات مببلغ )2للخدمات الببولية حملطة رقم )

 تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشـركة زوايـا العقاريـة     .40

حممـد  والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن      

( من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس جملس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بـن  %18.90احلديثي متلك حصة تبلغ )

( مــن رأس مــال شــركة زوايــا العقاريــة وعضــو جملــس إدارتهــا ، واألســتاذ/   %4.89حممــد العثمــان متلــك حصــة تبلــغ ) 

مال شركة زوايا العقارية وعضو جملس إدارتهـا ، وهـذا   ( من رأس %4.2سلطان بن حممد احلديثي متلك حصة تبلغ )

( من شركة ممـة املـدائن للعقـارات    9التعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة زييت للخدمات الببولية حملطة رقم )

 أل  ريال سنويًا( ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 144مببلغ )

اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شـركة تابعـة( وشـركة ممـة املـدائن      التصويت على األعمال والعقود  .47

للعقارات والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

رئـيس جملـس إداراتهـا ،    ( مـن رأس مـال شـركة ممـة املـدائن للعقـارات و      %97.70حممد احلديثي متلـك حصـة تبلـغ )   

واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املـدائن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد       

احلديثي عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املدائن للعقارات، وهذا التعامالت عبارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيـيت      

ألــ  ريــال ســنويًا( ، وال توجــد   244ن شــركة ممــة املــدائن للعقــارات مببلــغ ) ( مــ44للخــدمات الببوليــة حملطــة رقــم ) 

 شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شـركة تابعـة( وشـركة ممـة املـدائن       .42

ء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن للعقارات والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضا

( مـن رأس مـال شـركة ممـة املـدائن للعقـارات ورئـيس جملـس إداراتهـا ،          %97.70حممد احلديثي متلـك حصـة تبلـغ )   

واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املـدائن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد       

حلديثي عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املدائن للعقارات، وهذا التعامالت عبارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيـيت      ا

ألــ  ريــال ســنويًا( ، وال توجــد   804( مــن شــركة ممــة املــدائن للعقــارات مببلــغ ) 44للخــدمات الببوليــة حملطــة رقــم ) 

 شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

ل والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شـركة تابعـة( وشـركة ممـة املـدائن      التصويت على األعما .49

للعقارات والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

للعقـارات ورئـيس جملـس إداراتهـا ،     ( مـن رأس مـال شـركة ممـة املـدائن      %97.70حممد احلديثي متلـك حصـة تبلـغ )   

واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املـدائن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد       

احلديثي عضوًا مبجلس إدارة شركة ممة املدائن للعقارات، وهذا التعامالت عبارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيـيت      



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 6 صفحة

 

ألــ  ريــال ســنويًا( ، وال توجــد   404( مــن شــركة ممــة املــدائن للعقــارات مببلــغ ) 48رقــم )للخــدمات الببوليــة حملطــة 

 شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشركة نهاز لالستثمار  .84

عضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد       والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أ

( مـن رأس ماهلـا ، وهـذا    %4.48احلديثي واألستاذ/ سـلطان بـن حممـد احلـديثي حيـا متلـك كـل منهمـا حصـة تبلـغ )          

ًا بـأن  التعامالت عبارة عن مشبيات وقود من شركة زييت للخدمات الببوليـة مـن قبـل شـركة نهـاز لالسـتثمار ، علمـ       

 أل  ريال ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 92.0م بلغ 8447مبلغ التعامل خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشركة جمموعة ممـة   .84

اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن       املدائن والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس

 رأس من %97.70 مباشرة وغري مباشرة حصة متلك) املدائن ممة جمموعة شركة إدارة جملس حممد احلديثي رئيس

واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان العضو املنتدب لشركة جمموعة ممة املدائن واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد     (  ماهلا

يثي عضو جملس إدارة شركة جمموعة ممـة املـدائن ، وهـذا التعـامالت عبـارة عـن مشـبيات وقـود مـن شـركة           احلد

 499.7م بلـغ  8447زييت للخدمات الببولية من قبل شركة جمموعة ممة املدائن ، علمًا بأن مبلـغ التعامـل خـالل عـام     

 أل  ريال ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

صويت على األعمال والعقود اليت سـتتم بـني شـركة زيـيت للخـدمات الببوليـة )شـركة تابعـة( واألسـتاذ/ ماجـد بـن            الت .88

حممد العثمان )عضو جملس إدارة شركة ساسكو( والبخيص بها لعام قادم ، وهذا التعامالت عبـارة عـن مشـبيات    

حممد العثمان ، علمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام وقود من شركة زييت للخدمات الببولية من قبل األستاذ/ ماجد بن 

 أل  ريال ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 9.1م بلغ 8447

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشـركة زوايـا العقاريـة     .81

ض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد       والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبع

( من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس جملس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بـن  %18.90احلديثي متلك حصة تبلغ )

، واألســتاذ/ ( مــن رأس مــال شــركة زوايــا العقاريــة وعضــو جملــس إدارتهــا   %4.89حممــد العثمــان متلــك حصــة تبلــغ ) 

( من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو جملس إدارتهـا ، وهـذا   %4.2سلطان بن حممد احلديثي متلك حصة تبلغ )

التعامالت عبارة عن مشبيات وقود من شركة زييت للخدمات الببولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علمًا بأن مبلغ 

 ال ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.أل  ري 0.0م بلغ 8447التعامل خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة زييت للخدمات الببولية )شركة تابعة( وشـركة زوايـا العقاريـة     .81

 والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد      

( من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس جملس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بـن  %18.90احلديثي متلك حصة تبلغ )

( مــن رأس مــال شــركة زوايــا العقاريــة وعضــو جملــس إدارتهــا ، واألســتاذ/   %4.89حممــد العثمــان متلــك حصــة تبلــغ ) 

شركة زوايا العقارية وعضو جملس إدارتهـا ، وهـذا   ( من رأس مال %4.2سلطان بن حممد احلديثي متلك حصة تبلغ )

( التابعـة لشــركة زيــيت للخــدمات  9التعـامالت عبــارة عــن تـأجري شــركة زوايــا العقاريــة لوحـات إعالنيــة مبحطــة رقــم )   

 أل  ريال سنويًا( ، وال توجد شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود. 80الببولية بعقد مببلغ )

العقود اليت سـتتم بـني شـركة زيـيت للخـدمات الببوليـة )شـركة تابعـة( وشـركة بوابـة املـرح            التصويت على األعمال و .80

والبخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبـراهيم بـن حممـد       

مــن رأس ماهلــا( ،   %97.70احلــديثي رئــيس جملــس إدارة شــركة بوابــة املــرح )متلــك حصــة مباشــرة وغــري مباشــرة           

واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان العضو املنتدب لشركة بوابة املـرح ، واألسـتاذ/ سـلطان بـن حممـد احلـديثي عضـو        

( 8جملس إدارة شركة بوابة املرح ، وهذا التعامالت عبارة عن تأجري شركة بوابة املرح لضرف سـكنية مبحطـة رقـم )   

ألــ  ريــال ، وال توجــد  04م بلــغ 8447ليــة ، علمــًا بــأن مبلــغ التعامــل خــالل عــام التابعــة لشــركة زيــيت للخــدمات الببو

 شروط تفضيلية يف هذا األعمال والعقود.

 )حسب املرفق(. بدعوة اجلمعياتاملتعلقة  للشركة األساس ( من النظامالثانية والثالثوناملادة ) التصويت على تعديل .80

 )حسب املرفق(. بتقارير اللجنةاملتعلقة  للشركة األساس ( من النظامواألربعونالثالثة املادة ) التصويت على تعديل .87



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 7 صفحة

 

 )حسب املرفق(. بالوثائق املاليةاملتعلقة  للشركة األساس ( من النظامالتاسعة واألربعوناملادة ) التصويت على تعديل .82

 األرباح )حسب املرفق(. املتعلقة بتوزيع للشركة األساس املادة )اخلمسون( من النظام التصويت على تعديل .89

م 8442يونيـو   14تبـدأ يف   والـيت  )الثانيـة عشـرة(   للـدورة  املرشـحني  بني التصويت على إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة من .14

 (.مرفق السري الذاتيةم )8484يونيو  89وملدة ثالث سنوات تنتهي يف 

 الـيت  الثانيـة عشـرة   للـدورة  ت أعضـائها التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافـ   .14

  ناصر بن عبـداهلل العـويف  هم: )األستاذ/  املرشحني، علمًا بأن  م8484 يونيو 89 بتاريخ م وتنتهي8442يونيو  14تبدأ يف 

عضوًا( )مرفق  –  تركي بن حممد القريينعضوًا ، األستاذ/ –  فواز بن سليمان الراجحيرئيس اللجنة ، األستاذ/  –

 السري الذاتية(.

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 8 صفحة

 

 

 

 

 

 

 ( من جدول األعمال7لبند )ا

 من نظام الشركة األساس السابعةعديل املادة ت

 "رأس املال"

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 4 صفحة

 

 من نظام الشركة األساس السابعةتعديل املادة 

 "رأس املال"

 املادة قبل التعديل:

مخسمائة وأربعون مليون ريال سعودي ريال سعودي( فقط  014.444.444ُحدد رأس مال الشركة مببلغ )

سهمًا( فقط أربعة ومخسون مليون سهم الغري إمسيًا متساوية القيمة ،  01.444.444الغري مقسم إىل )

 رياالت سعودية( فقط عشرة رياالت سعودية الغري ومجيعها أسهم عادية. 44قيمة كل منها )

 

 التعديل: بعداملادة 

سعودي الغري مقسم ستمائة مليون ريال فقط  ريال سعودي( 044.444.444)ُحدد رأس مال الشركة مببلغ 

 44الغري إمسيًا متساوية القيمة ، قيمة كل منها )ستون مليون سهم ( فقط سهمًا 04.444.444إىل )

 رياالت سعودية( فقط عشرة رياالت سعودية الغري ومجيعها أسهم عادية.
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 94 من 01 صفحة

 

 

 

 

 

 

 ( من جدول األعمال2البند )

 من نظام الشركة األساس الثامنةتعديل املادة 

 "اإلكتتاب يف األسهم"

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 00 صفحة

 

 من نظام الشركة األساس الثامنةتعديل املادة 

 "اإلكتتاب يف األسهم"

 املادة قبل التعديل:

سهمًا( فقط أربعة ومخسون مليون 01.444.444اكتتب املساهمون يف كامل أسهم رأس املال البالضة )

 بالكامل.سهم الغري مدفوعة 

 

 التعديل: بعداملادة 

سهم الغري ستون مليون ( فقط سهمًا04.444.444اكتتب املساهمون يف كامل أسهم رأس املال البالضة )

 مدفوعة بالكامل.
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 94 من 02 صفحة

 

 

 

 

 

 

 األعمال والعقود

 تقرير الفحص
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 94 من 03 صفحة
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 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 09 صفحة

 

 

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 05 صفحة

 

 

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 06 صفحة

 

 

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 07 صفحة

 

 

 

 

 

 

 ( من جدول األعمال80البند )

 من نظام الشركة األساس الثانية والثالثونتعديل املادة 

 "دعوة اجلمعيات"

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 08 صفحة

 

 من نظام الشركة األساس الثانية والثالثونتعديل املادة 

 "دعوة اجلمعيات"

 املادة قبل التعديل:

تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة وفقًا لهوضاع املنصوص عليها يف 

أن يدعو اجلمعية العامة العادية لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراجع هذا النظام ، وعلى جملس اإلدارة 

( من رأس املال على األقل . وجيوز ملراجع %0احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني مثل )

احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يومًا من تاريخ طلب 

 ابات.مراجع احلس

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد 

على األقل . وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة بعشرة أيام احملدد لالنعقاد 

 واإلستثمار وهيئة السوي املالية وذلك خالل املدة احملددة للنشر.

 

 التعديل: بعدة املاد

تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة وفقًا لهوضاع املنصوص عليها يف 

هذا النظام ، وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراجع 

ن رأس املال على األقل . وجيوز ملراجع ( م%0احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني مثل )

احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يومًا من تاريخ طلب 

 مراجع احلسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد 

على األقل . وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة  يومًا (84)احملدد لالنعقاد 

 واإلستثمار وهيئة السوي املالية وذلك خالل املدة احملددة للنشر.

 

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 04 صفحة

 

 

 

 

 

 

 ( من جدول األعمال87البند )

 من نظام الشركة األساس الثالثة واألربعونتعديل املادة 

 "تقارير اللجنة"

  



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 21 صفحة

 

 من نظام الشركة األساس الثالثة واألربعونتعديل املادة 

 "تقارير اللجنة"

 املادة قبل التعديل:

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات، 

وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت . وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كافية نظام 

تصاصها . وعلى جملس الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاي إخ

اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد اجلمعية 

على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ، ويتلى التقرير أثناء إنعقاد بعشرة أيام العامة 

 اجلمعية.

 

 التعديل: بعداملادة 

ظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات، على جلنة املراجعة الن

وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت . وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كافية نظام 

الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاي إختصاصها . وعلى جملس 

دارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد اجلمعية اإل

على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ، ويتلى التقرير أثناء إنعقاد  ( يومًا84)العامة 

 اجلمعية.
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 94 من 20 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 ( من جدول األعمال82البند )

 من نظام الشركة األساس واألربعونالتاسعة تعديل املادة 

 "الوثائق املالية"
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 من نظام الشركة األساس التاسعة واألربعونتعديل املادة 

 "الوثائق املالية"

 املادة قبل التعديل:

يعد جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها  .4

املنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة املقبحة لتوزيع األرباح ومركزها املالي عن السنة املالية 

. ويضع اجمللس هذا الوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية 

 العامة خبمسة وأربعني يومًا على األقل.

يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها يف الفقرة  .8

( من هذا املادة ، وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املساهمني قبل 4)

 على األقل.بعشرة أيام املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة 

ساهمني بالقوائم املالية للشركة ، وتقرير جملس اإلدارة ، وتقرير يزود رئيس جملس اإلدارة امل .1

نشر يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس . وعليه أيضًا تمراجع احلسابات ، مامل 

صورة من هذا الوثائق إىل وزارة التجارة واإلستثمار وهيئة السوي املالية وذلك قبل تاريخ  أن يرسل

 مة خبمسة عشر يومًا على األقل.انعقاد اجلمعية العا

 

 التعديل: بعداملادة 

يعد جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها  .4

ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة املقبحة لتوزيع األرباح 

صرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية . ويضع اجمللس هذا الوثائق حتت ت

 العامة خبمسة وأربعني يومًا على األقل.

يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها يف الفقرة  .8

 قبل ( من هذا املادة ، وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املساهمني4)

 على األقل. ( يومًا84)املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة 

يزود رئيس جملس اإلدارة املساهمني بالقوائم املالية للشركة ، وتقرير جملس اإلدارة ، وتقرير  .1

نشر يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس . وعليه أيضًا تمراجع احلسابات ، مامل 

الوثائق إىل وزارة التجارة واإلستثمار وهيئة السوي املالية وذلك قبل تاريخ صورة من هذا  أن يرسل

 انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يومًا على األقل.
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 ( من جدول األعمال89البند )

 تعديل املادة اخلمسون من نظام الشركة األساس

 "توزيع األرباح"
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 األساستعديل املادة اخلمسون من نظام الشركة 

 "توزيع األرباح"

 املادة قبل التعديل:

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

( من صايف األرباح لتكون االحتياطي النظامي للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة %44جينب ) .4

 ( من رأس املال املدفوع.%14وق  هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور )

للجمعية العامة بناًء على إقباح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من صايف األرباح لتكوين  .8

 إحتياطي إتفاقي خيصص لدعم املركز املالي للشركة.

للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو  .1

املساهمني . وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من  يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على

صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من 

 املؤسسات.

 ( من رأس املال املدفوع.%0يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمني نسبة ال تقل عن ) .1

املادة )الثامنة والعشرون( من هذا النظام ، خيصص بعد ما تقدم نسبة مع مراعاة األحكام املقررة يف  .0

( من الباقي ملكاف ت جملس اإلدارة ، على أن يكون استحقاي هذا املكافأة %44ال تزيد عن )

 متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.

 

 التعديل: بعداملادة 

 آلتي:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه ا

( من صايف األرباح لتكون االحتياطي النظامي للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة %44جينب ) .4

 ( من رأس املال املدفوع.%14وق  هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور )

للجمعية العامة بناًء على إقباح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من صايف األرباح لتكوين  .8

 ي إتفاقي خيصص لدعم املركز املالي للشركة.إحتياط

للجمعية العامة أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو  .1

يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني . وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من 

ملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعا

 املؤسسات.

 رأس املال املدفوع. ( من%1عن )يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمني نسبة ال تقل  .1

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة )الثامنة والعشرون( من هذا النظام ، خيصص بعد ما تقدم نسبة  .0

جملس اإلدارة ، على أن يكون استحقاي هذا املكافأة  ( من الباقي ملكاف ت%44ال تزيد عن )

 متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.
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 ( من جدول األعمال14البند )

 السرية الذاتية

 للمرشحني لعضوية جملس اإلدارة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 بن مساعد بن علي املبارك تركي االسم الرباعي

 م80/42/4924 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود م8441 حماسبة مالية بكالوريوس  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 جمموعة سامبا املالية –إدارة اإلستثمار  8440 - 8441

 جمموعة اليمين القابضة -مستشار مالي  8448 – 8440

 مؤسسة األسنة للتجارة 8442 – 8448

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

املواد  أمسنت ينبع  .4

 األساسية

ممثل صندوي  غري تنفيذي

 اإلستشارات العامة

 املراجعة

 املخاطر

البشيحات 

 واملكاف ت

 مساهمة عامة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 عبداهلل بن جاسر بن حممد املاضي االسم الرباعي

 م84/42/4900 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود 4994 حماسبة بكالويوس  .4

 جامعة امللك عبدالعزيز 8442 إدارة أعمال ماجستري  .8

 AAFM 4997 حتليل مالي دبلوم  .1

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 سابك –إدارة تطوير األعمال  –مدير منتج  4991 – 4991

 سابك –مدير املتاجرة  4992 – 4992

 سابك –مدير إدارة التشضيل  8447 – 8440

 سابك –مدير إدارة منتجات امللدنات  8449 – 8447

 سابك –مدير إدارة أعمال مشتقات الكلورين  8444 – 8449

 عضو فريق مشروع سابك الواحدة العاملي 8449 – 8449

 سابك –قيادة تنفيذ مشروع سلسة اإلمدادات  8449 - 8449

 سابك –مدير إدارة امليثانول العاملية  8441 – 8444

 سابك –مدير أعمال وحدة ميثانول العاملية  8441 – 8441

 سابك –العاملية  MTBEمدير أعمال وحدة  8440 – 8441

 نائب رئيس األعمال لشركة تراء لإلستشارات 8442 - 8440

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

4.        

8.        
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 94 من 28 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 عبداهلل العويفناصر بن  االسم الرباعي

 م48/48/4900 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة جنوب نيوهامشري  م4920 حماسبة ماجستري  .4

 الواليات املتحدة األمريكية

 جامعة جنوب نيوهامشري  م4920 إدارة أعمال ماجسب  .8

 الواليات املتحدة األمريكية

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 اإلداري واإلستشاراتوالعمل املالي  م8447م وحتى 4924

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

خدمات  ساسكو  .4

 السيارات

 مساهمة املراجعة صفة شخصية غري تنفيذي

أمسنت املتحدة   .8

 الصناعية

صناعة 

 األمسنت

 مساهمة - صفة شخصية مستقل

 مقفلة

 مساهمة املراجعة صفة شخصية مستقل زراعة اجلوف الزراعية  .1
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  للعضو املشرح البيانات الشخصية.  4

 د. سليمان بن علي بن سليمان احلضي  االسم الرباعي

 م44/44/4909 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة نورث ويسبن 8440 إدارة أعمال دكتوراة  .4

 جامعة والية نيويورك 4997 إدارة ماجستري  .8

 جامعة تروي االباما 4991 عالقات دولية ماجستري  .1

 جامعة امللك عبدالعزيز 4994 إدارة بكالوريوس  .1

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مدير عام قطاع رأس املال البشري/مصرف اإلمناء حتى تارخيه – 8447

 الرئيس التنفيذي لشركة عامل النخبة لإلستشارات اإلدارية والتنظيمية 8447 – 8440

 املدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير/ مصرف الراجحي 8440 - 4990

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 النشاط الرئيس اسم الشركة

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية ، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

شركة اإلمناء   .4

 لإلستثمار

البشيحات  مصرف اإلمناء غري تنفيذي إستثمارات

 واملكاف ت
 مقفلة

شركة األندلس   .8

 العقارية

إدارة وتطوير 

 العقارات

البشيحات  صفة شخصية مستقل

 واملكاف ت

 مساهمة

شركة جمموعة   .1

 الطيار

اخلدمات 

 اإلستهالكية

 البشيحات صفة شخصية مستقل

 واملكاف ت

 مساهمة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 رياض بن صاحل بن محد املالك االسم الرباعي

 م40/44/4900 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 املاحنةاسم اجلهة  تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز 4997 إدارة أعمال بكالوريوس  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 الرئيس التنفيذي لشركة ساسكو املدير العام للشركات التابعة حتى تارخيه – 8449

واملعدات عضو جملس إدارة الشركة السعودية خلدمات السيارات  8442 – 8440

 )ساسكو(

 مدير عام شركة التسهيالت للتسويق 8449 – 8440

 نائب املدير العام للتسويق شركة الرياض للتعمري 8440 – 8444

 مدير إدارة التسويق الشركة العقارية السعودية 8444 – 4992

 مدير املبيعات فندي الرياض إنبكونتينتال 4992 – 4997

 املبيعات شركة الفناديمدير  4997 - 4990

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

الشخصية )بصفته 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
اللجنة  صفة شخصية تنفيذي

 التنفيذية

مساهمة 

 مدرجة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 30 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 هباشد. مريع بن سعد بن مريع  االسم الرباعي

 م41/48/4924 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

حماسبة مالية  دكتوراة  .4

 وحوكمة

 بريطانيا –جامعة درم  8444

 بريطانيا –جامعة برمنجهام  8447 حماسبة ومتويل ماجستري  .8

 جامعة امللك خالد 8441 حماسبة بكالوريوس  .1

1.  CPA اهليئة العامة للمحاسبني  8440 حماسبة

 القانونيني

0.  CME هيئة السوي املالية 8448 متويل 

قانون وحتكيم  دبلوم  .0

 جتاري

 الضرفة التجارية 8444

 أمريكا –جامعة متشجان  8441 ريادة األعمال دبلوم  .7

 وزارة العدل 8441 عقارات وشركات مثمن عقاري  .2

 دبي -مؤسسة التمويل الدولي  8447 حوكمة الشركات عضوية  .9

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 رئيس جملس إدارة مركز حوكمة الشركات حتى تارخيه – 8447

 عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعة بشركة سالمة للتأمني 8440

 حماسب قانوني  8444

 مستشار مالي وإداري 8448

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

العضوية طبيعة 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

املراجعة ،  الشخصية مستقل التأمني سالمة للتأمني  .4

 املخاطر

 مساهمة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 32 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 عبدالكريم اهلواويسلمان بن ناصر بن  االسم الرباعي

 14/47/4971 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود 8444 حماسبة  بكالويوس  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مساعد حملل ومدقق 8441 - 8448

 أخصائي حماسبة 8447 – 8441

 مسئول تقارير مالية وموازنة 8442 – 8447

 مدير شعبة القوائم املالية 8448 – 8449

 مدير عالقات املستثمرين 8447 – 8441

 الرئيس التنفيذي 8442 - 8447

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

إدارة تطوير  العقارية  .4

 العقارات
مساهمة  جلنة املراجعة بصفته الشخصية مستقل

 مدرجة

إلستثمار ا متطورة  .8

 والتمويل

البشيحات  بصفته الشخصية مستقل

واملكاف ت 

 واإلستثمار

ة مساهم

 مدرجة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 33 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 سلطان بن حممد بن إبراهيم احلديثي االسم الرباعي

 هـ41/40/4141 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 كلية لندن لهعمال 8448 إدارة أعمال ماجستري  .4

 جامعة امللك سعود 8440 حماسبة بكالوريوس  .8

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

إدارة وتشضيل احملطات وخدمات السيارات ، اإلستثمارات املالية والتطوير  8442 – 8441

 العقاري

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
اللجنة  صفة شخصية تنفيذي

 التنفيذية

مساهمة 

 مدرجة

إنتاج وتسويق  إحتاد مصانع أسالك  .8

 حديد التسلي 
مساهمة   صفته الشخصية غري تنفيذي

 مدرجة

إستثمار عقاري  نهاز لإلستثمار  .1

 وجتاري وزراعي
جلنة رئيس  صفته الشخصية غري تنفيذي

 املراجعة

 مساهمة مقفلة

جمموعة ممة   .1

 املدائن

إستثمار وتطوير 

 عقاري
رئيس جلنة  صفته الشخصية غري تنفيذي

 املراجعة

 مساهمة مقفلة

 ُملكية لإلستثمار  .0
إدارة األصول والتمويل 

واإلستشارات املالية 

 واألحباث

رئيس جلنة  صفته الشخصية تنفيذي

 اإلستثمار

 مساهمة مقفلة

إستثمار وتطوير  العقارية زوايا  .0

 عقاري
 مساهمة مقفلة  صفته الشخصية تنفيذي

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 39 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلديثي االسم الرباعي

 هـ44/47/4124 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املرش املؤهالت العلمية للعضو .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 مدرسة ثانوية اخلرج هـ4199 أدبي ثانوي  .4

8.      

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 رئيس جملس إدارة شركة جمموعة ممة املدائن حتى تارخيه – 4921

 جملس إدارة شركة ساسكورئيس  حتى تارخيه – 8449

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

الشخصية )بصفته 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
 مساهمة مدرجة اللجنة التنفيذية صفة شخصية تنفيذي

إستثمار وتطوير  جمموعة ممة املدائن  .8

 عقاري
مساهمة غري   صفة شخصية غري تنفيذي

 مدرجة

وتطوير  إستثمار أكوان العقارية  .1

 عقاري
رئيس اللجنة  صفة شخصية غري تنفيذي

 التنفيذية

مساهمة غري 

 مدرجة

إبراهيم بن حممد   .1

 احلديثي

مساهمة غري   صفة شخصية غري تنفيذي العقارات والتجارة

 مدرجة

مساهمة غري   صفة شخصية غري تنفيذي اإلستثمار زوايا العقارية  .0

 مدرجة

مساهمة غري   صفة شخصية تنفيذيغري  اإلستثمار نهاز لإلستثمار  .0

 مدرجة

 –اجملمعات التجارية   .7

 بلدا

مساهمة غري   صفة شخصية غري تنفيذي اإلستثمار العقاري

 مدرجة

مساهمة غري   صفة شخصية غري تنفيذي اإلستثمار ُملكية لإلستثمار  .2

 مدرجة

ذات مسئولية   صفة شخصية غري تنفيذي الدعاية واإلعالن داكن اإلعالنية  .9

 حمدودة

ذات مسئولية   صفة شخصية غري تنفيذي التمويل التمويل السعودية  .44

 حمدودة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 35 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 ماجد بن حممد بن حسن العثمان االسم الرباعي

 هـ44/47/4120 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املرش املؤهالت العلمية للعضو .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 اخلرج هـ4141 أدبي ثانوية  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 شركة جمموعة ممة املدائن حتى تارخيه – 4991

 شركة زييت للخدمات الببولية 8440 – 4991

 شركة بلدا للمجمعات التجارية املتخصصة حتى تارخيه - 8444

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

العضوية طبيعة 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
املكاف ت  صفة شخصية تنفيذيغري 

 والبشيحات

 مساهمة مدرجة

مار وتطوير إستث جمموعة ممة املدائن  .8

 عقاري

غري مساهمة  اللجنة التنفيذية صفة شخصية تنفيذي

 مدرجة

اجملمعات التجارية   .1

 بلدا –املتخصصة 

مساهمة غري   صفة شخصية قلتمس إستثمار عقاري

 مدرجة

مساهمة غري   صفة شخصية مستقل اإلستثمار ُملكية لإلستثمار  .1

 مدرجة

ذات مسئولية   صفة شخصية تنفيذيغري  الدعاية واإلعالن داكن اإلعالنية  .0

 حمدودة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 36 صفحة

 

 الذاتية ( السيرة1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 حممد بن عبدالرمحن بن حممد الربجس االسم الرباعي

 هـ48/48/4190 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك عبدالعزيز 8444 إدارة أعمال بكالوريوس  .4

 لندن -جامعة كامربيدج  4992 لضة إمليزية شهادة  .8

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 ممثل مبيعات 4997 – 4990

 نائب مدير فرع 8447 – 8448

 مسئول عالقات العمالء 8441 – 4992

 مدير عام مؤسسة أجماد 8448 – 8441

 مدير عام شركة أرما حتى تارخيه – 8441

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

العضوية طبيعة 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

4.        

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 37 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 علي بن حممد بن علي أبا اخليل االسم الرباعي

 هـ81/44/4198 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة هارفارد هـ4184 إدارة حكومية ماجستري  .4

 جامعة امللك سعود هـ4140 علوم سياسية بكالوريوس  .8

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 رئيس جملس املديرين نائب 4184 – 4184

 سكرتري لسمو النائب الثاني وزير الدفاع 4184 – 4184

 سكرتري مسو رئيس ديوان جملس الوزراء 4184 – 4184

 مساعد مدير إدارة الشئون السياسية 4111 – 4188

 سكرتري معالي رئيس الديوان امللكي حتى تارخيه – 4111

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية ، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
املكاف ت  صفة شخصية مستقل

 والبشيحات

 مساهمة مدرجة

 

 



 

 الثانية عشرةالعادية غير المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة 
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 94 من 38 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 سليمان بن علي بن إبراهيم اخلضري االسم الرباعي

 هـ44/47/4170 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 الواليات املتحدة األمريكية 4924 العلوم اإللكبونية بكالوريوس  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 املبيعات حتى تارخيه – 4928

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 اعتبارية(شخصية 

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
 مساهمة مدرجة املراجعة صفة شخصية غري تنفيذي

شركة النهل للحاسب   .8

 اآللي

ة ئوليذات مس  صفة شخصية تنفيذي احلاسب اآللي

 حمدودة

1.        
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 94 من 34 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  الشخصية للعضو املشرحالبيانات .  4

 الراجحي عبدالعزيز بن سليمان بن فواز االسم الرباعي

 هـ41/40/4199 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

4.  
 بكالوريوس

إدارة نظم 

 املعلومات
 م8448

امللك فهد للببول جامعة 

 واملعادن

 م8448 حماسبة بكالوريوس  .8
جامعة امللك فهد للببول 

 واملعادن

 جامعة ستانفورد م8448 إدارة أعمال ماجستري  .1

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مصرف الراجحي –متويل الشركات  8449 – 8448

 الراجحي املالية 8444 – 8449

 شركة إحتاد الراجحي –اإلستثمار  حتى تارخيه – 8448

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية ، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

جتزئة السلع  شركة ساسكو  .4

 الكمالية
 مساهمة مدرجة املراجعة صفة شخصية مستقل

شركة سرياميك رأس   .8

 اخليمة
 - بصفته الشخصية مستقل صناعة

مساهمة 

 مدرجة

شركة إحتاد   .1

 الراجحي
 - بصفته الشخصية تنفيذي اإلستثمار

مساهمة 

 مقفلة

1.        
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 94 من 91 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 حممد بن علي بن حممد آل دغيش االسم الرباعي

 هـ40/41/4197 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 أمريكا –جامعة قانون  م8449 اإلدارة اهلندسية ماجستري  .4

 جامعة امللك سعود م8441 هندسة نفط بكالوريوس  .8

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 اجملموعة السعودية لإلستثمار –أمني سر جملس اإلدارة  –مدير املشاريع  حتى تارخيه –م 8444

 الشركة العاملية للتعليم والتدريب –مدير فرع  م8440 –م 8441

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

4.        

8.        
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 94 من 90 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 ماجد بن ناصر بن حممد السبيعي االسم الرباعي

 هـ48/48/4144 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود 8448 العلوم اإلقتصادية بكالوريوس  .4

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مدير املشاريع العقارية 8440 - 8441

 حملل مالي 8442 – 8440

 مدير إداري 8449 – 8442

 رئيس تنفيذي حتى تارخيه – 8444

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

شركة حممد بن إبراهيم   .4

 السبيعي وأوالدا لإلستثمار

 جلنة املراجعة بصفة شخصية غري تنفيذي اإلستثمار

 املوارد البشرية
 مساهمة مقفلة

جلنة املوارد  فجر كابيتال غري تنفيذي بنوك بروناي BIBDبنك   .8

 البشرية
 مساهمة مقفلة
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 94 من 92 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 حممد بن عقيل بن عطاهلل الشايع االسم الرباعي

 م84/49/4900 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 األمريكية بالقاهرةاجلامعة  4990 التمويل والتسويق ماجستري  .4

دبلوم دراسات   .8

 عليا

 اجلامعة األمريكية بالقاهرة 4991 إدارة أعمال

 جامعة امللك فهد للببول واملعادن 4929 هندسة معمارية بكالوريوس  .1

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 الصقر للتأمني التعاوني –املدير العام  8442 – 8440

 مصرف الراجحي –املدير اإلقليمي  8440 – 8444

 مكتب اجتاا لإلستشارات اهلندسية حتى تارخيه – 8442

 املدير اإلقليمي للمجموعة املصرفية للشركات 8444 - 4992

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

مساهمة   بصفة شخصية مستقل التمويل اجلرب للتمويل  .4

 مقفلة

شركة نيكست كري   .8

 السعودية

إدارة املطالبات 

 الطبية

ممثل شركة الصقر  مستقل

 للتأمني التعاوني
ة ئوليذات مس 

 حمدودة

اإلئتمان  بصفة شخصية مستقل التمويل اجلرب للتمويل  .1

 واملخاطر

مساهمة 

 مقفلة
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 ( من جدول األعمال14البند )

 السرية الذاتية

 جلنة املراجعةللمرشحني لعضوية 
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 94 من 99 صفحة

 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 ناصر بن عبداهلل بن صاحل العويف االسم الرباعي

 هـ44/47/4170 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  للعضو املرش املؤهالت العلمية .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 م4920 حماسبة ماجستري  .8
 جامعة جنوب نيوهامشري 

 الواليات املتحدة األمريكية

 م4920 إدارة أعمال ماجسب  .1
 جامعة جنوب نيوهامشري 

 الواليات املتحدة األمريكية

 دامللك سعوجامعة  م4924 حماسبة بكالوريوس  .1

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مدير إدارة الشئون املالية واإلدارية 8440 – 4998

 مساعد املدير العام للشئون املالية واإلدارية 4998 – 4994

 مراجع داخلي 4994 – 4994

 مدير إدارة الشئون املالية واإلدارية 4994 – 4922

 أخصائي حماسبة 4922 – 4924

 باحا 4924 - 4924

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

العضوية طبيعة 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 ةمساهم املراجعة صفة شخصية خارج اجمللس زراعة اجلوف الزراعية  .8

 مدرجة

أمسنت املتحدة   .1

 الصناعية

صناعة 

 األمسنت

 ةمساهم - صفة شخصية مستقل

 مقفلة

شركة طيبة   .1

 القابضة

التطوير 

 العقاري

 ةمساهم املراجعة صفة شخصية خارج اجمللس

 مدرجة
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 الراجحي عبدالعزيز بن سليمان بن فواز االسم الرباعي

 هـ41/40/4199 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

1.  
 بكالوريوس

إدارة نظم 

 املعلومات
 م8448

جامعة امللك فهد للببول 

 واملعادن

 م8448 حماسبة بكالوريوس  .0
جامعة امللك فهد للببول 

 واملعادن

 جامعة ستانفورد م8448 إدارة أعمال ماجستري  .0

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 مصرف الراجحي –متويل الشركات  8449 – 8448

 الراجحي املالية 8444 – 8449

 شركة إحتاد الراجحي –اإلستثمار  حتى تارخيه – 8448

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته 

الشخصية ، ممثل 

عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

شركة سرياميك رأس   .0

 اخليمة
 - بصفته الشخصية مستقل صناعة

مساهمة 

 مدرجة

شركة إحتاد   .0

 الراجحي
 - بصفته الشخصية تنفيذي اإلستثمار

مساهمة 

 مقفلة

7.         

2.        
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  البيانات الشخصية للعضو املشرح.  4

 بن حممد بن فهيد القريينتركي  االسم الرباعي

 م81/49/4921 تاريخ امليالد سعودي اجلنسية

  املؤهالت العلمية للعضو املرش .  8

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 جامعة امللك سعود 8440 احملاسبة بكالوريوس  .4

 جامعة سدني للتكنولوجيا 8444 إدارة مالية ماجستري  .8

التعامل يف األوراي  شهادة تأهيلية  .1

 املالية

 هيئة السوي املالية 8441

 . اخلربات العملية للعضو املرش   1

 جماالت اخلربة الفبة

 أخصائي إفصاح مستمر 8444 - 8440

 أخصائي التزام بقواعد حوكمة الشركات 8441 – 8448

 مدير اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات 8440 – 8441

 مدير معايري حوكمة الشركات 8440 – 8440

 مدير عام إدارة احلوكمة  8447 – 8440

 مدير عام إدارة احلوكمة واملخاطر حتى تارخيه – 8447

شركة مساهمة اخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( او أي شركة اخرى أيا كان  إدارات. العضوية احلالية يف جمالس 1

 شكلها القانوني او اللجان املنبثقة منها : 

 م

 اسم الشركة
النشاط 

 الرئيس

صفة العضوية 

)تنفيذي،غري 

تنفيذي ، 

 مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية 

، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

القانوني الشكل 

 للشركة

4.        

8.        

1.        

1.        
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