
برعاية صاحب السمو الملكي األمير

أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود 
نائب أمير المنطقة الشرقية

األحد 7 نوفمبر

المنتدى 
اللوجستي 2021

الراعي البالتيني

الشريك االستراتيجي

الرعاة اإلعالميون

الرعاة الرئيسيون

االقتصاد

S A L  S A U D I  L O G I S T I C S  S E R V I C E S



الجلسة األولى

الوقتالمناطق اللوجستيةالمحور

األستاذ/عبداهلل بن علي المجدوعيرئيس الجلسة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي

المتحدثين 

•  معالي المهندس/ فهد بن محمد الجبير
   أمين المنطقة الشرقية

•   معالي الدكتور/ رميح بن محمد الرميح 
   رئيس الهيئة العامة للنقل

9:00 صباحًا

الجلسة الثانية

الوقتتعزيز المزايا النسبية للمنطقة المحور

األستاذ/ فواز بن خالد البوارديرئيس الجلسة
عضو اللجنة اللوجستية - غرفة الشرقية

المتحدثين 

•  سعادة األستاذ/ عمر بن طالل حريري 
   رئيس الهيئة العامة للموانئ

•  سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان الذكير 
نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك 

لتيسير التجارة وتجربة العميل

•  سعادة األستاذ/ لؤي بن عمر مشعبي 
   وكيل الخدمات اللوجستية - وزارة النقل والخدمات    

   اللوجستية

12:00 ظهرًا

الجلسة الثالثة

دور القطاع الخاص والعام في تطوير النشاط المحور
الوقتاللوجستي

األستاذ/ ريان بن مصطفى قطبرئيس الجلسة
رئيس المجلس اللوجستي - غرفة جدة

المتحدثين 

•  سعادة األستاذ/ سليمان بن خالد المزروع 
   الرئيس التنفيذي لـبرنامج تطوير الصناعة الوطنية  

   والخدمات اللوجستية )ندلب(

•  سعادة المهندس/ محمد بن عايض الشمري 
   نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد - 

   شركة ارامكو

•  سعادة األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي 
   الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات   

   إلكترونيًا "تبادل"

•  سعادة األستاذ/ سورن توفت 
MSC الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات   

1:15 ظهرًا

2:30 ظهرًاالختام

الجلسة الرئيسية برعاية صاحب السمو الملكي األمير:
أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود 

نائب أمير المنطقة الشرقية
11:00 صباحًا

•   القرآن الكريم

•  كلمة سعادة األستاذ/عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي 
   رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

•  كلمة سعادة األستاذ/ راكان بن عبدالرحمن العطيشان 
   رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية

•   كلمة معالي الدكتور/ رميح بن محمد الرميح 
   رئيس الهيئة العامة للنقل

•  كلمة معالي المهندس/ فهد بن محمد الجبير
   أمين المنطقة الشرقية

 • التكريم

11:30 صباحًااستراحة وصالة الظهر


