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     ملخص التعديالت املدخلة على النظام األساسي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(

رار جملس قموضح ابجلدول التايل التعديالت املدخلة على نظام الشركة األساس متاشيًا مع التعديالت الصادرة مبوجب 
هـ املتضمن إدخال بعض التعديالت على نظام الشركات الصادر ابملرسوم 24/07/1439واتريخ  (403الوزراء رقم )

  هـ.28/01/1437( واتريخ 3امللكي رقم )م/

 نص املادة قبل التعديل نص املادة بعد التعديل
وصف 
 املادة

رقم 
 املادة 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

الصننننننناتاو الت ويرية و روت ا   نننننن   -
 .التراخيص الصناتية

 .الك رباء والغاز والماء و روته -
 .المناجم والبترول و روت ا -
 .دالنقل والتخزين والتبري  -
 .التشييد والبناء -
 المقاوالو. -
 التشغيل والصيانة.  -
 .التجارة -
 .وتقنية المعروما -
خننندمننناو المنننال واختمنننال والخننندمننناو  -

 .األخرى
 .األمن وال المة -
 .وجماتية وشخصيةخدماو اجتماتيه  -
  .الزراتة والصيد -

وتمارس الشنننركة طنشنننفت ا و م األنممة المتبعة 
وبعننند ال صنننننننول تر  التراخيص الالزمنننة من 

 الج او المختصة إن وجدو.

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

الصننناتاو الت ويرية و روت ا   نن   -
 .التراخيص الصناتية

 .الك رباء والغاز والماء و روته -
 .المناجم والبترول و روت ا -
 .دالنقل والتخزين والتبري  -
 .التشييد والبناء -
 المقاوالو. -
 التشغيل والصيانة.  -
 .التجارة -
 .وتقنية المعروما -
خنندمنناو المننال واختمننال والخنندمنناو  -

 .األخرى
 .اجتماتيه وجماتية وشخصيةخدماو  -
  .الزراتة والصيد -

مارس الشنننننننركة طنشنننننننفت ا و م األنممة  وت
المتبعة وبعد ال صننول تر  التراخيص الالزمة 

 من الج او المختصة إن وجدو.

 

أغراض 
 الشركة
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 العنننادينننة غير العنننامنننة لرجمعينننة يجوز -1

 الج ة تضع ا التي لأل س فبقا   لرشركة

 طن طو ممتازة ط  ما تصدر طن المختصة

 إل  تادية ط  م ت ويل طو شراءها تقرر

 الممتازة اال نن م ت ويل طو ممتازة ط نن م

 موا قة تر  ال صنننول بشنننرف تادية إل 

 تعفي وال ب م خاصة جمعية  ي طص اب ا

  ي التصنننويو  ي ال م الممتازة األ ننن م

 هذه وترت  لرم ننناهمين العامة الجمعياو

 العنناديننة غير عننامننةال لرجمعيننة يجوز -1

 الج ة تضننع ا التي لأل ننس فبقا   لرشننركة

 طن طو ممتازة ط نن ما تصنندر طن المختصننة

 إل  تادية ط ننن م ت ويل طو شنننراءها تقرر

 الممتازة اال نننن م ت ويل طو ممتازة ط نننن م

 موا قة تر  ال صنننننول بشنننننرف تادية إل 

 تعفي وال ب م خاصننة جمعية  ي طصنن اب ا

  ي التصننننويو  ي ال م الممتازة األ نننن م

 هذه وترت  لرم نننننناهمين العامة الجمعياو

األسهم 
 املمتازة
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 ال صننننول  ي ال م ألصنننن اب ا اال نننن م

 األ ننننن م طصننننن ا  من طكثر ن نننننبة تر 

 دبع لرشننركة الصننا ية االرباح من العادية

 .النمامي اال تيافي تجني 

تازة  -2 وال ي م ألصننننننن ا  األ ننننننن م المم

التصنننننننويننننو  ي الجمعينننناو العننننامننننة 

لرم اهمين إال إذا  شرو الشركة  ي ر ع 

الن ننبة الم ددة ل م من األرباح الصننا ية 

ثالث  بعد خصننننم اال تيافي النمامي لمدة

 ننننننننواو متتاليةذ و ي هذه ال الة تقرر 

الجمعية العامة الخاصة ب ا طما  ضورهم 

الجمعياو والتصويو  ي ا وتعيين ممثرين 

تن م  ي مجرس اخدارة بما يتنا نننن  مع 

مالذ ويكون  قيمة ط ننننننن م م  ي رطس ال

لكل  ننننن م ممتاز صنننننوو وا د وي م له 

 التصويو تر  جميع البنود.

 تر  ال صنول  ي ال م ألصن اب ا اال ن م

 من العادية األ  م طص ا  من طكثر ن بة

 تجني  بعد لرشنننننننركة الصننننننننا ية االرباح

 .النمامي اال تيافي

ي م ألصنننننن ا  األ نننننن م الممتازة  وال -2

التصنويو  ي الجمعياو العامة لرم ناهمين 

إال إذا  شننننننرو الشننننننركة  ي ر ع الن ننننننبة 

الم ددة ل م من األرباح الصا ية بعد خصم 

اال تيننافي النمننامي لمنندة ثالث  ننننننننواو 

متتنناليننةذ و ي هننذه ال ننالننة تقرر الجمعيننة 

االمة الخاصننة ب ا طما  ضننورهم الجمعياو 

ي ا وتعيين ممثرين تن م  ي والتصنننننويو  

مجرس اخدارة بمننا يتنننا ننننننننن  مع قيمننة 

ط نن م م  ي رطس المالذ ويكون لكل  نن م 

ممتاز صننننننوو وا د وي م له التصننننننويو 

 تر  جميع البنود.

 طو العادية ط ن م ا شنراء لرشنركة يجوز -1

لرضنننننننوابف التي تضنننننننع ا  و قا   الممتازة

 التي لأل نن م يكون وال ذالج ة المختصننة

 جمعياو  ي طصننننواو الشننننركة تشننننتري ا

 . الم اهمين

يجوز لرشنننننركة بيع ط ننننن م الخزينة تر   -2

مر رة وا دة طو تدة مرا ل؛ كما يجوز 

ل ا ارت ان ط نننن م ا ضننننمانا  لدين؛ وذل  

و قننا  لرضنننننننوابف التي تضنننننننع ننا الج ننة 

 المختصة.

 

 العادية ط ننن م ا شنننراء لرشنننركة يجوز -1

لضننننننوابف وزارة التجارة  و قا   الممتازة طو

 التي لأل ننننننن م يكون وال ذواال نننننننتثمنننار

 جمعياو  ي طصنننننواو الشنننننركة تشنننننتري ا

 . الم اهمين

يجوز لرشننركة بيع ط نن م الخزينة تر   -2

ما يجوز  تدة مرا ل؛ ك مر رة وا دة طو 

ل ا ارت ان ط ننننن م ا ضنننننمانا  لدين؛ وذل  

لضنننننننوابف وزارة التجننننارة  و قننننا  و قننننا  

 واال تثمار.

شراء 
شركة ال

ألسهمها 
وبيعها 
 وارهتاهنا
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يتول  إدارة الشركة مجرس إدارة مؤلف من 
خم ة طتضاء تنتخب م الجمعية العامة العادية 

لرم اهمين لمدة ال تزيد تن ثالث  نواو ويجوز 
إتادة انتخا  طتضاء مجرس اخدارة لمدة 

 مماثرة.

يتول  إدارة الشنننننننركة مجرس إدارة مؤلف من 

تنتخب م الجمعية العامة العادية  ننبعة طتضنناء 

لرم ننننننناهمين لمدة ال تزيد تن ثالث  ننننننننواو 

ويجوز إتادة انتخا  طتضننننننناء مجرس اخدارة 

 لمدة مماثرة.

إدارة 
 الشركة
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مع مراتاة االختصاصاو المقررة لرجمعية العامة 
يكون لمجرس اخدارة طو ننننع ال ننننرفاو  ي إدارة 

 ي الشننننركة بما ي قم اغراضنننن ا والصننننال ياو 
 ر م  يا ت ا وت ديد ا تثمارات ا إدارة الشركة و

يل المثال ال ال صنننننننر  لمجرس االدارة تر   نننننننب
اخشننننننراف تر  جميع طتمال الشننننننركة وطموال ا 
قيننننام بجميع  ل وجميع معننننامالت ننننا األخرى وا
التصنننننننر ننناو األخرى الالزمنننة لت قيم طغراض 

 .الشركة

لرمومفين والقروض التي  وت ديد ومنح المكا أو
 كا ة  ي الشننننركة  ننننيا نننناو وضننننعتمنح ل مذ و

 وم نننننننتخنندمي بمومفي المتعرقننة األخرى األمور
 تيال لرشننركاو البنكية الت نن يالو فر .  الشننركة

 العقود تر  والتوقيع الشنننننننركننة  ي ننا تشننننننننار 
 والكفنناالو بننالضنننننننمنناننناو المتعرقننة واالتفنناقينناو

 ي ا  شريكة الشركة تكون التي بالشركة الخاصة
 جميع ذلننن   ي بمنننا الكفننناالو هنننذه وإصننننننننندار
 تكون قد التي المال م طو الوثائم طو الم ننننتنداو

 توقيع. الكفاالو و الضنننننننماناو هذه خنفاذ الزمة
 كفالة طو الغير لكفالة الشنننننننركة با نننننننم الكفاالو

 ذوإصنننندار الشننننركة  ي ا تشننننار  التي الشننننركاو
 وتوقيع ذ واألداء الغرم وكفاالو المالية الكفاالو

قينننناو تفننننا ب نننناو ا مرا ل  وتقود اخ ننننننننالميننننة ا
 يعذوتوق والمنا ع ال قوق تن اال تثمارذوالتنازل

 كا ة وإجراء الخزينةذ ومنتجاو وطتمال اتفاقياو
 بما الشننركة لنشنناف الالزمة المصننر ية المعامالو

 عبجمي البنكية ال  نننناباو وتشننننغيل إدارة ذل   ي
 ةبإدار المفوضننين وتعيين الشننركة با ننم طنوات ا

 و وإصننندار ذ صنننال يات م وت ديد ال  ننناباو تر 
 مرأل وال نداو والكمبياالو الشيكاو تر  التوقيع

 وتم يرها وقبول ا والمدنية التجارية وال ننننننداو
 با نننننم والقبض اخيداع و الصنننننرف و وال ننننن  
 كشننوف واتتماد البنكية ال  نناباو وقفل الشننركة

 المنقول طو قارلرع والرهن. إقرارها و ال  ننننناباو
 طيو القروض وتقود اتفاقياو توقيع.  األ  م طو

 م نننننننتنداو طي ذل   ي بما تري ا تفرط تعديالو
 العقارية والضننماناو ال  نناباو كرهن صننرة ذاو

 واال نننننتثمارية الجارية وال  ننننناباو واألرصننننندة
 وط ننننننن م ذ البنكية والضنننننننماناو طنوات ا بجميع

 طخرى ضنننمان م نننتنداو وطي ورهن ا الشنننركاو
كا بصنننننننفت ا الشنننننننركة من قروض وطي  شنننننننري

ياو فاق ية إتفاء وات ما الغير لديون األولو   ي و

مع مراتاة االختصنننننناصنننننناو المقررة لرجمعية 
 ننننرفاو العامة يكون لمجرس اخدارة طو ننننع ال

 ي إدارة الشنننننننركنننة بمنننا ي قم اغراضننننننن نننا 
والصال ياو  ي إدارة الشركة ور م  يا ت ا 

 وت ديد ا تثمارات ا .
لمجرس االدارة تر   نننننبيل المثال ال ال صنننننر 
اخشنننراف تر  جميع طتمال الشنننركة وطموال ا 
وجميع معننننامالت ننننا األخرى والقيننننام بجميع 
التصنننننننر او األخرى الالزمة لت قيم طغراض 

 .كةالشر

وت نندينند ومنح المكننا ننأو لرمومفين والقروض 
  ي الشننركة  ننيا نناو وضننعالتي تمنح ل مذ و

رقننننة األخرى األمور كننننا ننننة ع مت ل  بمومفي ا
 ةالبنكي الت ن يالو فر .  الشنركة وم نتخدمي
 عوالتوقي الشنننركة  ي ا تشنننار  التي لرشنننركاو

 بالضنننننننماناو المتعرقة واالتفاقياو العقود تر 
 كةالشر تكون التي بالشركة الخاصة والكفاالو
  ذل  ي بما الكفاالو هذه وإصنندار  ي ا شننريكة
 التي المال م طو الوثائم طو الم نننننتنداو جميع
 و الضنننننننمنناننناو هننذه خنفنناذ الزمننة تكون قنند

 فالةلك الشنننركة با نننم الكفاالو توقيع. الكفاالو
  ي ا تشنننننننار  التي الشنننننننركاو كفالة طو الغير

 وكفاالو المالية الكفاالو ذوإصنننننندار الشننننننركة
 المراب نناو اتفنناقينناو وتوقيع ذ واألداء الغرم

 تن اال نننننننتثمارذوالتنازل وتقود اخ نننننننالمية
 وطتمننال اتفنناقينناو ذوتوقيع والمنننا ع ال قوق

 المعننامالو كننا ننة وإجراء الخزينننةذ ومنتجنناو
 ذل   ي بما الشننركة لنشنناف الالزمة المصننر ية

 ات اطنو بجميع البنكية ال  اباو وتشغيل إدارة
  تر بإدارة المفوضننننين وتعيين الشننننركة با ننننم

 و وإصنننندار ذ صننننال يات م وت ديد ال  نننناباو
 وال نننننداو والكمبياالو الشننننيكاو تر  التوقيع
نداو ألمر ية التجارية وال ننننننن مدن  وقبول ا وال

 اخيداع و الصنننننننرف و وال ننننننن   وتم يرها
شركة با م والقبض  كيةالبن ال  اباو وقفل ال
 والرهن. إقرارها و ال  اباو كشوف واتتماد
 واتفاقيا توقيع.  األ نننن م طو المنقول طو لرعقار
 بما تري ا تفرط تعديالو وطي القروض وتقود

 كرهن صنننننننرننة ذاو م نننننننتنننداو طي ذلنن   ي
 واألرصننننندة العقارية والضنننننماناو ال  ننننناباو

 بجميع واال نننننننتثمارية الجارية وال  ننننننناباو
 الشركاو وط  م ذ البنكية والضماناو طنوات ا

صالحيات 
 اجمللس
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 من جزء طو كل با تخدام لرغير ال ماح. ذل   كم
 التي الشنننركاو طو لرشنننركة الممنو ة الت ننن يالو
 طخرى شنننركاو تأ نننيس.  الشنننركة  ي ا تشنننار 
مل ل ا ممروكة كا خل بال كة خارج طو دا  طو الممر

 طخرى شننننركاو تأ ننننيس  ي الغير مع االشننننترا 
 هننذه من االن ننننننن ننا  طو الممركننة وخننارج داخننل

 الشركاو هذه  ي الشركة  صص وبيع الشركاو
 شننننركاو  ي طو ذ  ي ا جديدة  صننننص شننننراء طو

  واء إنقاصه طو رط مال ا زيادة ذطو قائمة طخرى
 وا ننننننتالم ذ ال طم الزيادة  ي الشننننننركة  نننننناهمو
 الشننننننركاء جمعياو  ي الشننننننركة وتمثيل األرباح

 والتصننويو التأ نني ننية والجمعياو والم نناهمين
 و ي الشننننننركاء قراراو تر  الشننننننركة تن نيابة

 التأ نننننني ننننننية والجمعياو الم نننننناهمين جمعياو
 تر  والتوقيع ذل   ي الشنننننركة ممثري وت نننننمية
 تعديل طي ذوإجراء والم اهمين الشركاء قراراو
 نوع كان طيا الشنننننركاو هذه تأ نننننيس تقود تر 
يل هذا عد كاء قراراو جميع وتوقيع ذ الت  الشنننننننر

 التي الشنننننننركاو هذه  ي االجتماتاو وم اضنننننننر
 ذلنن   ي بمننا التعننديالو هننذه خنفنناذ الزمننة تكون

 دتقو تعديل مال م تر  العدل كات  طمام التوقيع
 هذا مضننننننمون كان طيا الشننننننركاو هذه تأ ننننننيس
 الخاصنننننننة الشنننننننركاء قراراو وتوقيع ذ التعديل
 تزل م طو الشنننننننركنناو هننذه  ي المنندراء بتعيين
 اخجراءاو كننا ننة واتخنناذ األتمننال بكننا ننة والقيننام
 ل ذه والتراخيص ال نننننجالو ال نننننتخراج الالزمة

 الغير طمام الشنننركة تمثيل.  وا نننتالم ا الشنننركاو
 و البن( ال صر ال المثال  بيل تر ) ذل   ي بما

 التجارية والغرف الخاص والقفاع والشنننننننركاو
 المفاوضنننننناو  ي الشننننننركة تمثيل ذ الصننننننناتيةو

 الثابتة طو المنقولة األصول رهن طو وبيع وشراء
 األراضنني وبيع وشننراء الشننركة ألغراض الالزمة

 قبض طو ود ع ورهن ا الشنننركة با نننم والعقاراو
 ب ننذا الالزمننة الم نننننننتنننداو تر  والتوقيع الثمن
 طخرى  رفة طو ج ة وطي العدل كتابة طمام الشأن

 الضنننننننماناو وتقديم العفاءاو وت نننننننريم إتداد ذ
 ن ات ونيابة الشنننركة با نننم العقود تر  والتوقيع

 وهيئاو المختصننة ال كومية ال ننرفاو جميع لدى
 بضنننننننائع تر  التخريص ذ والغير الخاص القفاع
 الفرباو وتقديم وا ننتالم ا الجمار  لدى الشننركة
 رودالف وا تالم وتوقيع ا بذل  الخاصة والبياناو
ي العقود كا ة تر  التوقيع ذ البريدية فاق  اوواالت

 تعديالو وطي واخقراراو والتع داو والم نننتنداو

 وطي طخرى ضنننننننمان م نننننننتنداو وطي ورهن ا
 واتفاقياو شننريكا بصننفت ا الشننركة من قروض
 ذل   كم  ي وما الغير لديون األولوية إتفاء

ماح.  من جزء طو كل با نننننننتخدام لرغير ال ننننننن
 يالت الشركاو طو لرشركة الممنو ة الت  يالو
 طخرى شننركاو تأ ننيس.  الشننركة  ي ا تشننار 
 طو الممركة خارج طو داخل بالكامل ل ا ممروكة

 طخرى شننركاو تأ ننيس  ي الغير مع االشننترا 
 هذه من االن ننننننن ا  طو الممركة وخارج داخل

 هذه  ي الشنننننننركة  صنننننننص وبيع الشنننننننركاو
  ي طو ذ  ي ا جديدة  صص شراء طو الشركاو
 طو رط نننننمال ا زيادة ذطو قائمة طخرى شنننننركاو
 ال طم الزيادة  ي الشركة  اهمو  واء إنقاصه

شركة وتمثيل األرباح وا تالم ذ  وجمعيا  ي ال
 التأ نني ننية والجمعياو والم نناهمين الشننركاء

 قراراو تر  الشننننننركة تن نيابة والتصننننننويو
 والجمعياو الم نناهمين جمعياو و ي الشننركاء

 ذل   ي الشنننركة ممثري وت نننمية التأ ننني نننية
 والم نننناهمين الشننننركاء قراراو تر  والتوقيع
 هذه تأ نننننننيس تقود تر  تعديل طي ذوإجراء

 وتوقيع ذ التعديل هذا نوع كان طيا الشنننننننركاو
 االجتماتاو وم اضنننر الشنننركاء قراراو جميع
 هذه خنفاذ الزمة تكون التي الشننننركاو هذه  ي

 عدلال كات  طمام التوقيع ذل   ي بما التعديالو
 الشركاو هذه تأ يس تقود تعديل مال م تر 
 قراراو وتوقيع ذ التعديل هذا مضننمون كان طيا

 هذه  ي المدراء بتعيين الخاصنننننننة الشنننننننركاء
 األتمننال بكننا ننة والقيننام تزل م طو الشنننننننركنناو

 ال نننننننتخراج الالزمننة اخجراءاو كننا ننة واتخنناذ
 الشنننننننركنننناو ل ننننذه والتراخيص ال نننننننجالو
  ي بما الغير طمام الشنننركة تمثيل.  وا نننتالم ا

 البنو ( ال صنننننننر ال المثال  نننننننبيل تر ) ذل 
 التجارية والغرف الخاص والقفاع والشننننركاو

 المفاوضننناو  ي الشنننركة تمثيل ذ الصنننناتيةو
 طو المنقولة األصنننننننول رهن طو وبيع وشنننننننراء
 وبيع وشننراء الشننركة ألغراض الالزمة الثابتة

 ورهن ا الشنننننركة با نننننم والعقاراو األراضننننني
 اوالم ننتند تر  والتوقيع الثمن قبض طو ود ع

 ج ة وطي العدل كتابة طمام الشننأن ب ذا الالزمة
 العفاءاو وت نننننننريم إتداد ذ طخرى  نننننننرفة طو

 مبا ننن العقود تر  والتوقيع الضنننماناو وتقديم
 ال نننننننرفاو جميع لدى تن ا ونيابة الشنننننننركة
 الخاص القفاع وهيئاو المختصنننننننة ال كومية



 

 

 داخل  نننننننواء االتفاقياو طو العقود تر  تر  تفرط
 والتأمين اخيجار تقود إبرام ذ خارج ا طو الممركة
 امالقي يرزم ما بكل القيام ذ الشننننركة ممتركاو تر 
 طو لنمننام تعننديننل طو ذ جنندينند نمننام ألي إنفنناذا   بننه

 المختصنننننننة الج او من تعريماو طو قائمة لوائح
ية تداد ذ بال نننننننعود ية القوائم إ مال رشنننننننركة ل ال

لمجرس االدارة  .و  نننننناباو األرباح والخ ننننننائر
صننال ية تقد القروض مع صننناديم ومؤ نن نناو 

والقروض التجنننناريننننة مع  التمويننننل ال كومي ذ
البنو  التجنناريننة والبيوو المنناليننة وشنننننننركنناو 
 االئتمننان ألي  نندود يقررهننا المجرس وخي منندة.
ويكون لمجرس إدارة الشنننننركة و ي ال االو التي 
يقنندرهننا  م إبراء ذمننة مننديني  الشنننننننركننة من 
ما ي قم مصنننننننر ت اذ تر  طن  قا  ل مات م فب التزا

راره يتضنننننمن م ضنننننر مجرس االدارة و يثياو ق
 مراتاة الشروف التالية:

طن يكون االبراء بعد مضننننننني  ننننننننة  -ط

 كامرة تر  نشوء الدين ك د طدن  .

البراء لمبرغ م ننندد ك ننند طن يكون ا - 

 طقص  لكل تام لرمدين الوا د .

االبننراء  ننم لننرننمننجننرننس ال يننجننوز  -و

 التفويض  يه.

ما و ي م لمجرس اخدارة  تح طو إدارة الم ا م ك

ط  م الشركاو المدرجة اال تثمارية لبيع وشراء 

طو غير المدرجة  ي ال نننننننوق المالية الم رية طو 

 .الدولية

يكون لرمجرس  ي  دود اختصاصاته طن يفوض  

تضننننوا  وا دا طو طكثر من طتضننننائه طو من الغير 

  ي مباشرة تمل طو طتمال معينه. 

 

 لدى الشننننركة بضننننائع تر  التخريص ذ والغير
 والبياناو الفرباو وتقديم وا ننننتالم ا الجمار 

 الفرود وا نننننننتالم وتوقيع ا بذل  الخاصننننننننة
 اقياوواالتف العقود كا ة تر  التوقيع ذ البريدية

 وطي واخقراراو والتع ننننداو والم نننننننتنننننداو
 االتفنناقينناو طو العقود ترنن  تر  تفرط تعننديالو
 تقود إبرام ذ خارج ا طو الممركة داخل  نننننواء
 امالقي ذ الشركة ممتركاو تر  والتأمين اخيجار
 ذ جديد نمام ألي إنفاذا   به القيام يرزم ما بكل
 نم تعريماو طو قائمة لوائح طو لنمام تعديل طو

 القوائم إتداد ذ بال ننننعودية المختصننننة الج او
 .رشننركة و  نناباو األرباح والخ ننائرل المالية

لمجرس االدارة صنننننننال يننة تقنند القروض مع 
صننننننناديم ومؤ نننننن نننننناو التمويل ال كومي ذ 
والقروض التجنننناريننننة مع البنو  التجنننناريننننة 

مالية وشننننننركاو االئتمان ألي  دود والبيوو ال
ويكون لمجرس  يقررهنننا المجرس وخي مننندة.

إدارة الشنننننننركة و ي ال االو التي يقدرها  م 
إبراء ذمة مديني  الشنننركة من التزامات م فبقا  
لما ي قم مصننر ت اذ تر  طن يتضننمن م ضننر 
مجرس االدارة و يثياو قراره مراتاة الشروف 

 التالية:

طن يكون االبراء بعد مضنننني  نننننة  -ث

كامرة تر  نشنننوء الدين ك د طدن  

. 

البراء لمبرغ م دد ك د طن يكون ا -ج

 طقص  لكل تام لرمدين الوا د .

جوز  -ح االبنراء  نم لنرنمنجنرنس ال ين

 التفويض  يه.

ين نم لنمنجنرنس اخدارة  نتنح طو إدارة كنمننننا و

الم ا م اال نننننننتثمارية لبيع وشنننننننراء ط ننننننن م 

المدرجة  ي ال وق الشركاو المدرجة طو غير 

 .المالية الم رية طو الدولية

يكون لرمجرس  ي  دود اختصننننننناصننننننناته طن  

يفوض تضننننوا  وا دا طو طكثر من طتضننننائه طو 

 من الغير  ي مباشرة تمل طو طتمال معينه. 

 



 

 

تنعقد الجمعياو العامة طو الخاصة لرم اهمين 
 الشركاو نمام لـ و قا  بدتوة من مجرس اخدارة 

وتر  مجرس اخدارة طن يدتو الجمعية العامة 
العادية لالنعقاد إذا فر  ذل  مراجع ال  اباو طو 

 %5لجنة المراجعة طو تدد من الم اهمين يمثل 
من رطس المال تر  األقل. ويجوز لمراجع 
ال  اباو دتوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم 
من المجرس بدتوة الجمعية خالل ثالثين يوما  

 تاريخ فر  مراجع ال  اباو.
وتنشر الدتوة النعقاد الجمعية العامة  ي ص يفة 

يومية توزع  ي المنفقة التي يقع  ي ا مركز 
الشركة الرئيس قبل الميعاد الم دد لالنعقاد 

 يجوز ذل  بوا د وتشرون يوما  تر  األقل. ومع
  إل المذكور الميعاد  ي الدتوة بتوجيه االكتفاء
م جرةذ وتر ل  بخفاباو همينالم ا جميع

صورة من الدتوة وجدول األتمال إل  وزارة 
التجارة وهيئة ال وق المالية وذل  خالل المدة 

 الم ددة لرنشر.

تنعقد الجمعياو العامة طو الخاصننة لرم نناهمين 
 نمننام لـننننننننننننن و قننا  بنندتوة من مجرس اخدارة 

وتر  مجرس اخدارة طن يننندتو  الشنننننننركننناو
عادية لالنعقاد إذا فر  ذل   مة ال عا الجمعية ال
مراجع ال  ننننننناباو طو لجنة المراجعة طو تدد 

من رطس المال تر   %5من الم اهمين يمثل 
األقل. ويجوز لمراجع ال  اباو دتوة الجمعية 
لالنعقننناد إذا لم يقم المجرس بننندتوة الجمعينننة 

خ فرنننن  مراجع خالل ثالثين يومننننا  من تنننناري
 ال  اباو.

وتنشنننننننر النندتوة النعقنناد الجمعيننة العننامننة  ي 
ص يفة يومية توزع  ي المنفقة التي يقع  ي ا 
مركز الشنننننننركننة الرئيس قبننل الميعنناد الم نندد 

 زيجو ذل  لالنعقاد بعشرة طيام تر  األقل. ومع
 المننذكور الميعنناد  ي النندتوة بتوجيننه االكتفنناء

باو الم نننننننناهمين جميع إل  جرةذ م ننننننن بخفا
وتر ل صورة من الدتوة وجدول األتمال إل  
ية وذل   مال ئة ال نننننننوق ال وزارة التجارة وهي

 خالل المدة الم ددة لرنشر. 

دعوة 
 اجلمعيات
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 المنناليننة القوائم  ي النمر المراجعننة لجنننة تر 

 يقنندم ننا التي والمر ومنناو والتقننارير لرشنننننننركننة

 إن  يال ا مرئيات ا وإبداء ال  ننننننناباوذ مراجع

  ي رطي ا تن تقرير إتداد كذل  وتري ا وجدوذ

 كةالشر الداخرية  ي الرقابة نمام كفاية مدى شان

 نفاق  ي تدخل طخرى طتمال من به قامو وتما

 ن خا يودع طن اخدارة مجرس اختصاص ا. وتر 

 الرئيس الشنننننركة مركز  ي التقرير هذا من كا ية

العامة بوا د وتشرون  الجمعية انعقاد موتد قبل

 من رغنننن  من كننننل لتزوينننند األقننننل يومننننا  تر 

 طثناء التقرير منه. ويتر  بن نننننننخة الم ننننننناهمين

 الجمعية. انعقاد

ية القوائم  ي النمر المراجعة لجنة تر  مال  ال

 يقدم ا التي والمر وماو والتقارير لرشنننننننركة

 إن  يال ا مرئيات ا وإبداء ال  ننننناباوذ مراجع

ل  وتري ا وجدوذ تداد كذ  رطي ا تن تقرير إ

 الداخرية  ي الرقابة نمام كفاية مدى شنننننان  ي

 تدخل طخرى طتمال من به قامو وتما الشننركة

 طن اخدارة مجرس اختصاص ا. وتر  نفاق  ي

 مركز  ي التقرير هذا من كا ية ن نننننننخا يودع

ية انعقناد موتند قبنل الرئيس الشنننننننركنة  الجمع

 من كل لتزويد األقل تر  طيام بعشنننننننرة العامة

 منه. ويتر  بن نننننننخة الم ننننننناهمين من رغ 

 الجمعية. انعقاد طثناء التقرير

تقارير 
 اللجنة
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  ننننننننة كل ن اية  ي اخدارة مجرس تر  يج  -1

 وتقريرا لرشنننننننركة  المالية القوائم يعد طن  مالية

 المالية ال نننننة تن المالي ومركزها نشنننناف ا تن

 التي الفريقة التقرير هذا ويضنننننننمن المنقضنننننننية

 هذه المجرس ويضنننننننع األرباح لتوزيع  المقتر ة

 قبل ال  ننننننناباو مراجع تصنننننننرف ت و الوثائم

 بخم نننننننة العامة الجمعية النعقاد الم دد الموتد

 . األقل تر  يوما   وطربعين

  نة كل ن اية  ي اخدارة مجرس تر  يج  -1

 راوتقري لرشنننركة  المالية القوائم يعد طن  مالية

 المالية ال نة تن المالي ومركزها نشاف ا تن

 يالت الفريقة التقرير هذا ويضننننمن المنقضننننية

 ههذ المجرس ويضع األرباح لتوزيع  المقتر ة

 قبل ال  ننننناباو مراجع تصنننننرف ت و الوثائم

 بخم نننة العامة الجمعية النعقاد الم دد الموتد

 . األقل تر  يوما   وطربعين

الواثئق 
 املالية

46 



 

 

 مجرس العضنننننننو المفوض من يج  طن يوقع -2

ورئي نن ا التنفيذي ومديرها المالي  إدارة الشننركة

ثائم هذه 1 ي الفقرة ) إلي ا المشننننننننار الو ( من 

 الرئيس المركز  ي من ننا ن نننننننخ المننادة ذوتودع

 الم دد الموتد قبل الم ننننننناهمين تصنننننننرف ت و

العامة بوا د وتشنننننننرون يوما   الجمعية النعقاد

 األقل. تر 

 الم اهمين يزود طن اخدارة مجرس رئيس تر  -3

 ذاخدارة مجرس وتقرير لرشننننركةذ المالية بالقوائم

 فةص ي  ي تنشر لم ما ال  اباوذ مراجع وتقرير

 وتريه. الرئيس الشنننننننركة مركز  ي توزع يومية

  إل  الوثائم هذه من صننننننورة ير ننننننل طن طيضننننننا

 تاريخ انعقاد الوزارة وهيئة ال نننننننوق المالية قبل

 . األقل تر  يوما   تشر بخم ة العامة الجمعية

تاريخ  30تر  مجرس اخدارة خالل  -4 يوم من 

موا قنننة الجمعينننة العنننامنننة تر  القوائم المنننالينننة 

تقرير مجرس اخدارة وتقرير مراجع ال  ننننناباو و

وتقرير لجننننة المراجعنننة طن يودع صنننننننورا  من 

 الوثائم المذكورة لدى الوزارة.

 

 مجرس العضنننو المفوض من يج  طن يوقع -2

ورئي ننننننن ا التنفيذي ومديرها  إدارة الشنننننننركة

( من 1 ي الفقرة ) إلي ا المشار المالي الوثائم

 المركز  ي من ننا ن نننننننخ هننذه المننادة ذوتودع

 الموتد قبل الم ننناهمين تصنننرف ت و الرئيس

يام  العامة الجمعية النعقاد الم دد  بعشنننننننرة ط

 األقل. تر 

 يننزود طن اخدارة مننجننرننس رئننيننس تننرنن  -3

 وتقرير لرشننننركةذ المالية بالقوائم الم نننناهمين

 ما ال  ننننناباوذ مراجع وتقرير اخدارةذ مجرس

 مركز  ي توزع يومية صننننن يفة  ي تنشنننننر لم

 ةصور ير ل طن طيضا وتريه. الرئيس الشركة

الوزارة وهيئة ال نننننننوق   إل  الوثائم هذه من

 العننامننة الجمعيننة تنناريخ انعقنناد المنناليننة قبننل

 . األقل تر  يوما   تشر بخم ة

يوم من  30مجرس اخدارة خالل  تر  -4

تنناريخ موا قننة الجمعيننة العننامننة تر  القوائم 

المنناليننة وتقرير مجرس اخدارة وتقرير مراجع 

باو وتقرير لجنة المراجعة طن يودع  ال  ننننننننا

 صورا  من الوثائم المذكورة لدى الوزارة.

 

نصننننف  توزع طرباح الشننننركة الصننننا ية ) بشننننكل

 ننننننننوي طو ربع  ننننننننوي ( بعد تفويض الجمعية 

العنننامنننة العنننادينننة لرمجرس بنننذلننن ذ ويجننندد هنننذا 

التفويض  ننننننننوينننا ذ وذلننن  بعننند خصنننننننم جميع 

المصنننننننرو او العمومية والتكاليف األخرى تر  

 الوجه اآلتي: 

من األرباح الصننننننننا ية لتكوين  %10يجن   .1

اال تيافي النمامي لرشنننننركة ويجوز طن تقرر 

الجمعيننة العننامننة العنناديننة وقف هننذا التجنينن  

( من %30مت  برغ اال تينننافي المنننذكور  )

 رطس المال المد وع . 

ناء تر  اقتراح     .2 ية ب عاد مة ال عا ية ال لرجمع

من األربنناح  %30مجرس االدارة طن تجننن  

الصنننننا ية لتكوين ا تيافي اتفاقي يخصنننننص 

 لدتم المركز المالي لرشركة. 

)بشنننكل نصنننف توزع طرباح الشنننركة الصنننا ية 

( بعد تفويض الجمعية  نننننوي طو ربع  نننننوي

العننامننة العنناديننة لرمجرس بننذلنن ذ ويجنندد هننذا 

التفويض  ننننننننويننا ذ وذلنن  بعنند خصنننننننم جميع 

المصنننرو او العمومية والتكاليف األخرى تر  

 الوجه اآلتي: 

من األرباح الصنننننا ية لتكوين  %10يجن  . 1

اال تيافي النمامي لرشنننننننركة ويجوز طن تقرر 

الجمعية العامة العادية وقف هذا التجني  مت  

( من رطس %30)برغ اال تيننننافي المننننذكور 

 . المال المد وع

لرجمعيننة العننامننة العنناديننة بننناء تر  اقتراح  .2

من األربننناح  %30مجرس االدارة طن تجنننن  

كوين ا تيافي اتفاقي يخصص لدتم الصا ية لت

 المركز المالي لرشركة. 

توزيع 
 األرابح
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ي تخدم اال تيافي النمامي  ي تغفية خ ائر  .3

الشنننركة طو زيادة رطس المالذ وإذا جاوز هذا 

من رطس المننال  %30اال تيننافي ن نننننننبننة 

مد وعذ جاز لرجمعية العامة لرشنننننننركة طن ال

تقرر توزيع الزيننادة تر  الم ننننننننناهمين  ي 

ال ننننننواو التي ال ت قم  ي ا الشنننننركة طرباح 

صننا ية تكفي لتوزيع النصنني  المقرر ل م  ي 

 هذا النمام

 تكوين تقرر طن العنننادينننة العنننامنننة لرجمعينننة .4

يافياو ل  طخرىذ ا ت قدر وذ لذي بال  ي قم ا

 ةثابت طرباح توزيع يكفل طو الشنننركة مصنننر ة

 ولرجمعيننة. الم نننننننناهمين تر  اخمكننان قنندر

 األرباح صنننننا ي من تقتفع طن كذل  المذكورة

 لعامري اجتماتية مؤ نننن نننناو خنشنننناء مبالغ

 هذه من قائما يكون ما لمعاونة طو الشنننننننركة

 .  .المؤ  او

 يوزع من الباقي بعد ذل  تر  الم ننننننناهمين  .5

بة تمثل من رطس مال الشنننننننركة  %5 ن ننننننن

 المد وع .

تر  مجرس االدارة طن يعتمد تقريره ال نوي  .6

المقدم إل  الجمعية العامة ن نن  األرباح التي 

تم توزيع ا تر  الم ننننننناهمين خالل الفتراو 

المخترفة من ال نة ال اليةذ إضا ة إل  ن بة 

نة األرباح المقترح ت وزيع ا  ي ن اية ال ننننننن

 رباح.إجمالي هذه األالمالية و

 

ي نننننننتخنندم اال تيننافي النمننامي  ي تغفيننة . 3

خ نننننننائر الشنننننننركة طو زيادة رطس المالذ وإذا 

من رطس  %30جاوز هذا اال تيافي ن نننننننبة 

المال المد وعذ جاز لرجمعية العامة لرشركة طن 

تقرر توزيع الزينننادة تر  الم نننننننننناهمين  ي 

ال ت قم  ي ا الشننننننركة طرباح ال نننننننواو التي 

صننننا ية تكفي لتوزيع النصنننني  المقرر ل م  ي 

 هذا النمام

 تكوين تقرر طن العنناديننة العننامننة لرجمعيننة. 4

 ي قم الننذي بننالقنندر وذلنن  طخرىذ ا تيننافينناو

 ثابتة طرباح توزيع يكفل طو الشنننننركة مصنننننر ة

 ولرجمعيننةذ الم ننننننننناهمين تر  اخمكننان قنندر

 األرباح صنننننننا ي من تقتفع طن كذل  المذكورة

 لعامري اجتماتية مؤ ننننن ننننناو خنشننننناء مبالغ

 هذه من قائما يكون ما لمعاونة طو الشنننننننركة

 .  المؤ  او

الم نننناهمين  تر يوزع من الباقي بعد ذل  . 5

مننال الشنننننننركننة من رطس  %5 ن نننننننبننة تمثننل

 المد وع.

يعتمنننند تقريره . 6 تر  مجرس االدارة طن 

ال ننننننننوي المقدم إل  الجمعية العامة ن ننننننن  

رباح التي تم توزيع ا تر  الم اهمين خالل األ

الفتراو المخترفة من ال ننننننة ال اليةذ إضنننننا ة 

إل  ن ننننننبة األرباح المقترح توزيع ا  ي ن اية 

 ال نة المالية وإجمالي هذه األرباح.
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 الحربي محمد هالل فيصل االسم الرباعي

 هـ20/01/1404 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 رابغ -جامعة الملك عبدالعزيز  هـ1434 سويقت بكالوريوس إدارة أعمال 1

 الرياض- مالعلوجامعة دار  هـ1438 دارة أعمالإ إدارة أعمال ماجستير 2

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 وتقنية المعلوماتوالتسويق إدارة األعمال  سنوات 9

  

  

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1 
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 

 )فيبكو(
 اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية تنفيذيغير  ساسيةالمواد األ

شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       
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  مرشحعضو الللالبيانات الشخصية   ..11

 أحمد عبداللطيف أحمد البراك االسم الرباعي

 08/05/1400 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م05/02/2013 هندسة نظم بكالوريوس هندسة  1

2     

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 االستشارات الهندسية وإدارة األعمال سنوات 8

  

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1 
شركة تصنيع مواد التعبئة 

 والتغليف )فيبكو(
 بصفته الشخصية تنفيذي المواد االساسية

 اللجنة التنفيذية

 لجنة الحوكمة

 مساهمة عامة

 ال يوجد بصفته الشخصية مستقل التجزئة شركة دانة أيس كريم 2
ذات مسؤولية 

 محدودة

3       

4       

 



 

 

 اتية للمرشحالسيرة الذ( 1)رقم نموذج                            
  

 

 

  مرشحعضو الللالبيانات الشخصية   ..11

 الحربي عبدهللا محمد هالل االسم الرباعي

 هـ24/02/1411 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 رابغ -جامعة الملك عبدالعزيز  هـ1434 سويقت بكالوريوس إدارة أعمال 1

 الرياض- مالعلوجامعة دار  هـ1438 دارة أعمالإ إدارة أعمال ماجستير 2

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 إدارة األعمال وتقنية المعلومات سنوات 6

  

  

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1 
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 

 )فيبكو(
 لجنة الحوكمة بصفته الشخصية تنفيذي ساسيةالمواد األ

شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       
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  مرشحعضو الللالبيانات الشخصية   ..11

 محمد سليمان المطوع الدوسريعبدالرحمن  االسم الرباعي

 م1970 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 جامعة الملك عبدالعزيز هـ1413 االعمالإدارة  –االقتصاد واإلدارة  بكالوريوس 1

2     

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 م.1995عام بدأت  –السعودية لألبحاث والنشر الشركة  –صحافة اقتصادية  سنوات 5

 1998عام  لدى القسم التجاري في شركة اخوان السعوديةتجارة  سنة

 2005إلى عام  1998الشرق األوسط بدأت من جريدة  –صحافة سياسية واقتصادية  سنوات 7

 سنة إلى اليوم 11
المستشارون الخليجيون )إلى مايو شركة  –اديم المالية المرخصة من هيئة السوق المالية شركة  –شركة أديم القابضة  بداية من العمل العقاري في تأسيس

على ترخيص استشارات إدارية الحصول  –العمل في شركة العائلة )شركة المطوع للتجارة والمقاوالت( تطوير  –المتحدة للمقاوالت  أمالكشركة  –( 2017

 من وزارة التجارة والصناعة.

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1 
تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 

 )فيبكو(
 بصفته الشخصية مستقل تغليف وتعبئة

 اللجنة التنفيذية 

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

شركة مساهمة 

 عامة

2       

3       

4       
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  مرشحعضو الللالبيانات الشخصية   ..11

 سلمان محمد عبداللطيف النعيم االسم الرباعي

 هـ03/12/1398 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 جامعة الملك فيصل 2000 كيمياء بكالوريوس 1

2     

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 خبرات إدارية ومالية متنوعة سنة 15

 خبرات فنية هندسية ومختبرات سنوات 8

 خبرات تعليمة شهور 6

  

  

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1 
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 

 )فيبكو(
  بصفته الشخصية مستقل ناعيص

 امةة عممساه

 محدودة  بصفته الشخصية تنفيذي تقنية معلومات التحديث العالميةشركة  2

3       
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  مرشحعضو الللالبيانات الشخصية   ..11

 عبدالرحمن المديميغ إبراهيمعبدالرحمن  االسم الرباعي

 م04/12/1980 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 الرياض -جامعة األمير سلطان  2004 إدارة مالية بكالوريوس 1

 كلية لندن لألعمال 2017 إدارة أعمال ماجستير 2

3     

4     

5     

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 دوق التنمية الصناعيصن 2017 - 2004

 مدير عام لشركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة 2011 – 2009

 رئيس تنفيذي لشركة بوان 2017 - 2001

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
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 مبارك المزروع إبراهيممؤيد  االسم الرباعي

 هـ16/04/1389 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 سعودجامعة الملك  م1993 لميكانيكيةاالهندسة  هندسةبكالوريوس  1
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  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 المنتجات الفوالزية المحدودة )ستبكو( شركة -المنتدبعضو مجلس اإلدارة  إلى اآلن 2014

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتغليف المعادن المحدودة )سامكو( إلى اآلن 2015

 تقنية للمواد المتقدمةشركة  –مستشار  إلى اآلن 2015

 عضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية )مدرجة( 2018إلى  2015

 ني لالستثمار والمقاوالتعضو مجلس إدارة شركة العيو 2015إلى  2012

 رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية المحدودة 2015إلى  2011

 عضو مجلس إدارة شركة السخانات الحديثة 2011إلى  2008

 عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لالستثمار الصناعي )يونيفست( 2009إلى  2006

 مصر -الشركة المتحدة للصناعات المعدنية  عضو مجلس إدارة 2006إلى  1999

 شركة بوان للصناعات المعدنية عضو مجلس إدارة 2013إلى  2011

 ة بوان القابضة وسكرتير المجلسعضو لجنة الدمج لشرك 2011إلى  2007

 بوان للصناعات المعدنيةشركة  –المدير العام  2013إلى  2007

 المهيدب للصناعات المعدنيةشركة  –العضو المنتدب  2007إلى  2004

 المتحدة لمنتجات األخشابالشركة  –العام  المدير 2006إلى  2004

 المتحدة لمنتجات األخشابالشركة  –العام  المديرنائب  2004إلى  2001

 المهيدب للصناعات المعدنيةشركة  – المدير العام 2004إلى  1997

 المهيدب للصناعات المعدنيةشركة  – مدير مصنع حديد التسليح 1997إلى  1995

 المهيدب للصناعات المعدنيةشركة  – مهندس إنتاج 1995إلى  1993
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 مريع سعد مريع هباش االسم الرباعي

 م13/12/1980 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 ابريطاني –جامعة درم  2010 محاسبة مالية وحوكمة شركات دكتوراة 1

 ابريطاني – برمنجهامجامعة  2007 محاسبة وتمويل ماجستير 2

 السعودية-جامعة الملك خالد  2003 محاسبة بكالوريوس 3

 الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين 2006 محاسبة CPAالزمالة المحاسبية  4

 هيئة السوق المالية 2012 تمويل CME خبير أسواق مالية 5

 الغرفة التجارية 2011 قانون وتحكيم تجاري دبلوم عالي في التحكيم الدولي 6

 أمريكا-متشقانجامعة  2013 ريادة األعمال دبلوم عالي في ريادة األعمال 7

 وزارة العدل 2013 عقار وشركات مثمن عقاري معتمد 8

 دبي-مؤسسة التمويل الدولي  2017 حوكمة وشركات شهادة عضو مجلس إدارة معتمد 9

  عضو المرشحللالخبرات العملية   ..33

 مجاالت الخبرة الفترة

 مجلس إدارة مركز حوكمة الشركاترئيس  إلى اآلن 2017منذ 

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سالمة للتأمين 2016منذ 

 جزئيدوام  –محاسب قانوني  2010منذ 
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 م20/07/1974 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 المتحدةالمملكة  –كاسل جامعة نيو 2005 أمن االنترنت والتجارة اإللكترونية دكتوراة 1

 2001 أمن الشبكات وقواعد البيانات تيرسماج 2
-أنجلوسلوس  –جامعة جنوب كاليفورنيا 

 المتحدة األمريكية الواليات

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1997 علوم حاسب آلي بكالوريوس 3
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 مجاالت الخبرة الفترة

 تجارة عامة سنة 21

 التسويق -المبيعات  – ةالخاصالخدمات  –اقات البط –التمويل  –المصرفية اإلسالمية  سنوات 9
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 بدر سعد عوض الحارثي االسم الرباعي

 هـ25/10/1398 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 أمريكا-جامعة متروبوليتان  2008 إدارة أعمال دولية بكالوريوس 1

 أمريكا- سانت توماسجامعة  2009 إدارة المشاريع شهادة تنفيذية 2
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 مجاالت الخبرة الفترة

 كافة القرارات الالزمة لتنفيذ الخطط والعمليات اليومية إلدارة الشركة ومتابعتها اتخاذ-التنفيذينائب الرئيس  إلى اآلن 1/2018

 اإلشراف ومتابعة جميع العمليات التشغيلية ووضع الخطط وإعادة هيكلة اإلدارة-التنفيذينائب الرئيس  12/2017 – 5/2010

 االعمال وتقييم الفرص ووضع االستراتيجيات لزيادة األرباح واقتراح منتجات جديدةتطوير  –المدير العام  4/2010 – 4/2008

 وضع الخطط والتوقعات وتطوير الموظفين لزيادة اإلنتاجية -للتطوير اإلداري التنفيذينائب الرئيس  3/2008 – 2/2004
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  المرشح. البيانات الشخصية للعضو  ..11

 .صالح بن حسن بن صالح اليامي االسم الرباعي

 هـ.8/6/1401 تاريخ الميالد سعودي. الجـنسـيـــــــة

 المرشح المؤهالت العلمية  للعضو. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 كلية األمير سلطان – جامعة الفيصل (2012) إدارة األعمال   ستيرماج 1

 يتجامعة الكو (2006) علوم سياسية بكالوريوس 2

 الكويت - معهد نيوهورايزون (2004) نظم معلومات دبلوم  3

 مركز تدريب شركة بترورابغ 2015 لغة إنجليزية أشهر 6دورة  4

 King School- Oxford 2002 اللغة االنجليزية مدينة أوكسفورد دورة صيفية 5

 الماليةهيئة السوق  2017 -2011 هيئة السوق المالية حضور العديد من ورش العمل 6

 تداول 2017 -2011 تداول حضور العديد من ورش العمل 7

  المرشح الخبرات العملية للعضو. 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 .المستثمرين المساهمين وكبير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون  حتى األن  -2014

 .والمستثمرينوشؤون المساهمين  للحوكمة واالمتثالشركة بترورابغ  يممثلكبير  2013-2014

 المساهمين والمستثمرينممثل شركة بترورابغ لشؤون  2011-2014

 ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة واإلستثمار. حتى األن – 2016

 ضابط إتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية. حتى األن -2011

 .ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية )تداول( حتى األن -2011

 (.IFSAHضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية ) حتى األن -2011

 شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.ضابط إتصال مفوض لدى  حتى األن -2014

 MEIRA).عضو جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ) األنحتى – 2017
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 علي صالح رشيد الشدوخي االسم الرباعي

 هـ08/06/1388 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لتاريخ الحصول على المؤه التخصص المؤهل م

 أمريكا -جامعة نيو هايفن  2000 هندسة الحاسب اآللي ماجستير 1

 الملك سعودجامعة  1992 الهندسة الكهربائية بكالوريوس 2
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 مجاالت الخبرة الفترة

 خبرات متنوعة في اإلدارة وتقنية المعلومات سنة 26
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 نمر ناصر عبدالكريم الحربي االسم الرباعي

 هـ21/08/1400 تاريخ الميالد عوديس الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة لمؤهلتاريخ الحصول على ا التخصص المؤهل م

 معهد العاصمة الثانوي التجاري األهلي هـ1420 أعمال مكتبية ثانوي تجاري 1
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 مجاالت الخبرة الفترة

 نفع العالمية مدير عام شركة 2008-2012

 مدير عام مؤسسة مناخ األعمال إلى اليوم 2014

  

  

  

  جالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:العضوية الحالية في م  ..44
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
شكل القانوني ال

 للشركة

1       

2       

3       

4       

 



 

38 

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح .1
 ـقـدفيصل عبدهللا امل االسم الرابعي

 م01/01/1984 اتريخ امليالد يماني ةـــــــــــــــــاجلنسي
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح .2
 اسم اجلهة املاحنة على املؤهلاتريخ احلصول  التخصص املؤهل م
 فيصلجامعة امللك   إدارة أعمال  سبكالوريو  1

2     

3     
4     
5     
 اخلربات العملية للعضو املرشح .3

 جماالت اخلربة الفرتة
 مدير إدارة شئون املساهمين وسكرتير وآمين سر مجلس اإلدارة بالشركة السعودية للصادرات الصناعية م حتى تاريخه 2010
 خبرة في مجال اإلدارة والتسويق سنوات 8
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 مطلق حامد شجاع البقمي االسم الرباعي

 م29/07/1972 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 عضو المرشحلل المؤهالت العلمية .2

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلتاريخ الحصول عل التخصص المؤهل م

 سعودجامعة الملك  1999 إعالم بكالوريوس 1
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 مجاالت الخبرة الفترة

 اإلعالم االقتصادي سنة 22
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 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

ية، ممثل عن شخصية الشخص

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 تحت التأسيس   تنفيذي اإلعالم شركة صحيفة مال 1
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