الدعوة للجمعية العامة العادية ( الثانية والثالثين )
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
شركة مساهمة سعودية
ص.ب  21977الرياض 11485
هاتف  0114058080 :فاكس 0114022854 :
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة املساهمين لحضور الجمعية العامة
العادية (الثانية والثالثين) والتي ستعقد  ،بمشيئة هللا  ،في قاعة رقم ( )5بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض ،

ً
مساء وفي حال
مساء يوم الثالثاء بتاريخ 1441-02-02هـ املوافق 2019-10-01م في تمام الساعة السادسة والنصف ()06:30
عدم إكتمال النصاب للجتماع األول سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء املدة املحددة إلنعقاد االجتماع األول،
ً ً
وسيكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.وسيتم مناقشة جدول األعمال التالي:
 التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية 2019-10-01م حتى تاريخ -06-152022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،واملرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):
 -األستاذ  /سلمان محمد السحيباني

(عضو مستقل من داخل املجلس)

 -رئيس اللجنة

-األستاذ  /أحمد محمد العريني

(عضو مستقل من داخل املجلس)
(عضو مستقل من خارج املجلس)

 عضو اللجنة -عضو اللجنة

-األستاذ  /محمد عزام الشويعر

 .1البياانت الشخصية للعضو املرشح

سلمان حممد سليمان السحيباين

االسم الرابعي

سعودي

اجلنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

1407/02/10هـ

اتريخ امليالد

 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس إدارة أعمال

مالية – إدارة محافظ

2011

جامعة األمير سلطان

2

Award in General Insurance

General Insurance

2012

Charted Insurance Institute

3

Certified Compliance Officer

---

2013

Institute of Banking -SANA

4

ماجسيتر إدارة أعمال

مالية – تأمين وإدارة مخاطر

2014

جامعة األمير سلطان

5

عضو أساس ي

تقييم أضرار املركبات

2018

الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين

 .3اخلربات العملية للعضو املرشح

جماالت اخلربة

الفرتة
من  2010إلى 2011
من  2011إلى 2012
من  2012إلى 2013
من  2013إلى 2015

متدرب هيئة السوق املالية – إدارة اإلفصاح املستمر
مسؤول مكافحة اإلحتيال شركة الراجحي تكافل للتأمين التعاوني
مشرف اإللتزام – وقاية للتأمين وإدارة التأمين التكافلي
رئيس املطابقة واإللتزام ومكافحة غسيل األموال – الزارد العربية السعودية

من  2015إلى األن

الرئيس التنفيذي  -شركة اإلبتكار املتقدم ومرين  ،زايد  ،تقدير

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيسي

صفة العضوية (تنفيذي،
غري تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوين
للشركة

1

اإلبتكار املتقدم

تقنية املعلومات

تنفيذي

صفة شخصية

التنفيذية

2

التقدير العاملية

خدمات السيارات

تنفيذي

صفة شخصية

التنفيذية

ذات مسئولية
محدودة
ذات مسئولية
محدودة

3
4
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 .1البياانت الشخصية للعضو املرشح

حممد عزام حممد الشويعر

االسم الرابعي
اجلنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اتريخ امليالد 1406/02/10هـ

سعودي

 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس

نظم املعلومات

2011م

جامعة األميرسلطان

2
3
4
5
 .3اخلربات العملية للعضو املرشح

جماالت اخلربة

الفرتة

مستشار إداري بشركة العلم ألمن املعلومات
مدير إدارة الجودة والتميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع األهلية
مدير إدارة السياسات بشركة الطيران املدني السعودي القابضة
مراجع داخلي أول شركة قنوات اإلتصاالت السعودية

من  2013إلى 2015
من  2015إلى 2016
من  2016إلى 2019
من  2019إلى 2019

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

م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط الرئيسي

صفة العضوية (تنفيذي،
غري تنفيذي ،مستقل)

2
3
4

38

طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوين
للشركة

 .1البياانت الشخصية للعضو املرشح

أمحد حممد علي العريين

االسم الرابعي
اجلنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اتريخ امليالد 1399/10/05هـ

سعودي

 .2املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

ماجسيتر

علوم احلاسب اآليل

2007

دي بول – أمريكا

2

بكالوريوس

علوم الحاسب اآللي

2005

مانت كالود  -أمريكا

3
4
5
 .3اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

من  2015إلى األن
من  2013إلى 2015
من  2012إلى 2013
من  2011إلى 2012
من  2008إلى 2011

املدير التنفيذي إلدارة تقنية املعلومات في الهيئة العامة لإلستثمار
مدير قسم توسعات الفروع في مصرف الراجحي
أخصائي أمن معلومات في مجموعة سامبا املالية
مسؤول إلتزام في مصرف الراجحي
مدير مشاريع في مجموعة سامبا املالية

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

م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط الرئيسي

صفة العضوية (تنفيذي،
غري تنفيذي ،مستقل)

2
3
4
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طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل القانوين
للشركة

