
 

 توضيح  بند

 مقدمة 

تعلن شركة المراكز العربية عن تعيين السيد/ أحمد دمرداش بدراوي عضواً جديداً في  

  18اإلدارة لشغل المقعد الشاغر في المجلس استكماالً لدورته التي تنتهي في مجلس 

م2022يونيو  . 

 توضيح  بند

 السيد/ أحمد دمرداش بدراوي  اسم العضو المعين 

 غير تنفيذي صفة العضوية 

15-07-2020الموافق  24-11-1441 تاريخ بداية العضوية  

نبذة مختصرة عن  

السيرة الذاتية 

 للعضو المعين 

يشغل السيد/ أحمد دمرداش بدراوي حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة  

 .المراكز المصرية، الذراع المصري لمجموعة فواز الحكير السعودية

م، جالباً معه ما يزيد 2015التحق السيد/ أحمد بالمراكز المصرية في عام 

حيث شغل  عاماً من الخبرة في مجالي التطوير العقاري والمحاماة،  15عن 

ية منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوديك، قبل انضمامه للمراكز المصر

 .واحدة من أكبر الشركات العقارية المدرجة بمصر

السيد/ بدراوي حاصل على شهادة في القانون من كلية كوين ماري و 

ًضا برنامج المديرين التنفيذيين للشرق ويستفيلد، بجامعة لندن. كما أكمل أي

م من كلية هارفارد لألعمال2003عام األوسط في  . 

كما يشغل السيد/ أحمد عضوية مجلس إدارة كل من أرقام المالية  

وجودزمارت بمصر. وكذلك هو عضو مؤسس في القاهرة أنجلز، أول 

شبكة استثمارية رسمية في مصر لالستثمار في ودعم الشركات الناشئة في 

 .مرحلة مبكرة

 توضيح  بند

تاريخ انعقاد اجتماع  

مجلس االدارة الذي  

عين فيه العضو/ 

15-07-2020الموافق  24-11-1441 االعضاء  

 موافقة المجلس 

أن موافقة المجلس ال تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية  

 .العامة إلقراره

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

ال يعلم بوجود   -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 . 

 


