
تعلن شركة المراكز العربية عن 
 استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي

 Facebook Twitter LinkedIn :مشاركة عبر

 توضيح بند

 مقدمة 

مايو    15يام مجلس إدارتها باتخاذ قرار بالتمرير في تعلن شركة المراكز العربية عن ق

يه نوجارو من منصبه اعتباراً من الرئيس التنفيذي السيد/ أوليفي  م بقبول استقالة2020

م. كما وافق مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة المكافآت  2020مايو  14تاريخ 

في منصب الرئيس التنفيذي والترشيحات، على تعيين السيد/ فيصل بن عبدهللا الجديعي  

م2020مايو   17للشركة من تاريخ  . 

وبهذه المناسبة يتقدم مجلس اإلدارة وجميع موظفي الشركة بالشكر والعرفان  

مها خالل فترة عمله كالرئيس على إسهامات السيد نوجارو القيمة التي قد

 .التنفيذي

اتيجية وسيبقى السيد نوجارو بالشركة ليشغل منصب مستشار أول لالستر

 .والنمو لمجلس إدارة الشركة

 توضيح بند

اسم الرئيس التنفيذي 

 السيد/ أوليفييه نوجارو المستقيل 

15-05-2020الموافق  22-09-1441 تاريخ قبول االستقالة  

تاريخ سريان 

14-05-2020الموافق  21-09-1441 االستقالة  

 .بناًء على طلبه ألسباب شخصية اسباب االستقالة

 توضيح بند

 تعيين نوع التعيين

 السيد/ فيصل بن عبدهللا الجديعي  اسم الرئيس التنفيذي

تاريخ قرار مجلس  

15-05-2020الموافق  22-09-1441 االدارة   

17-05-2020الموافق  24-09-1441 تاريخ مباشرة العمل   
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 توضيح بند

نبذة مختصرة عن  

 السيرة الذاتية

يتمتع السيد/ فيصل بن عبدهللا الجديعي بمسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة في مجال  

عاماً في مجال تجارة التجزئة واألزياء، وهو مؤسس   30إدارة األعمال تمتد ألكثر من  

لتجارية شركة ِنسك للمشاريع التجارية التي تمتلك حقوق امتياز للعديد من العالمات ا

 .العالمية

ويشغل السيد/ الجديعي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ثوب 

 .األصيل، وعضوية مجلس إدارة صندوق المبارك العقاري للدخل

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن 
محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة 
من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على 

ّي جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في اإلفصاح، و يأكد أ
وجود ال يعلم ب -بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لديه من معلومات وحقائق

ير دقيقأي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غ . 
 


