االســـــــــــــــــــــم :الدكتور تركي فيصل الرشيد
تاريخ الميالد3131 :هـ 3591 -م

الجنسيــــــــــــــة :سعودي
نبذة مختصرة :

 رجل أعمال ،رئيس مجلس إدارة شركة األعشاب الذهبية ،مدير مؤسسة تركي الفيصل التجارية العالمية ،مؤسس مركزالناخبين السعودي.
 حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول جون موريس كلية إدارة األعمال في مجال اإلدارة ،عنوان البحث:"إستراتيجية التنمية الزراعية ...التجربة السعودية" .وقد حصلت الرسالة على الموافقة دون أية تعديالت ،وهذا الحدث يعتبر
نادر الحدوث في الجامعة ،ترتب على ذلك أن تقدمت الجامعة بعرض وظيفة بروفيسور زائر ،كما تمت دعوتي ألكون
متحدثاً رئيسياً في عدة مؤتمرات والقاء المحاضرات في عدد من الجامعات المرموقة محلياً ودولياً.
 طوال رحلة بحثي وجب علي فهم النظريات العلمية التي تعتبر ضرورية لتنظيم العمل اإلداري بالمؤسسات ،وهذا ساعدنيعلى تحقيق فهم كيفية تحقيق التنمية المستدامة واالرتباط بين أصحاب المصالح المباشرة وغير مباشرة ونظرية المسؤولية
االجتماعية للمنشآت ومساعدتها في القيام بما يجب فعله مقارنةً بما نقوم به فعالً والوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف.
 بدأت حياتي العملية بممارسة العمل الخاص ،ولم أعمل لدى أية منشأة ،حيث اخترت الطريق الصعب وهو شق طريقيبنفسي .بعد عودتي من الواليات المتحدة ،في عام  ,3593أسست مؤسسة تركي الفيصل التجارية العالمية لمزاولة األعمال
التجارية والصيانة والمقاوالت واألعمال الزراعية.
 في عام  ،3591أسست شركة األعشاب الذهبية لمزاولة النشاط الزراعي وقطاع اإلنشاء والصيانة ،وتنوعت أعمال الشركةفي الزراعة ،من تجارة الكيمياويات الزراعية وصحة الحيوان إلى صحة البيئة وقطاع التوظيف .وتم االحتفال في عام
 1002بمرور  19عاماً على تأسيس الشركة وتحقيق بعض من األعمال الناجحة في السعودية .وتم استعراض بعض
اإلنجازات مثل :الحصول على لقب أكبر مصدر للفول السوداني في الشرق األوسط (حسب مجلة سيرش  Searchفي
األعوام  3559و 3552و .)3553كما اختُيرت شركة األعشاب الذهبية كواحدة من أكبر  300شركة في السعودية حسب
تقييم صحيفة العرب نيوز وصحيفة االقتصادية لعام  1000 ،3555 ،3559و.1003
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 في عام  ،1001أسست مركز الناخبين السعودي وهو مركز غير حكومي وغير ربحي ،وهو أول موقع متخصص ثنائياللغة لمناقشة جميع القضايا المتعلقة باالنتخابات السعودية .وحقق الموقع  1.0ماليين زيارة بعد  1أشهر من إطالقه وفقاً
لـ (العرب نيوز .)1009
 في عام  ،1003أسست موقع السعودية تحت المجهر ،وهو موقع إلكتروني يوفر ويرصد األخبار والمقاالت عن جميعجوانب السعودية وبقية دول العالم .ويحقق الموقع  3.0ماليين زيارة شهرياً في المتوسط .وهو يسلط الضوء على دور
السعودية اإلقليمي والعالمي ،ويوفر البيئة للنقاش الهادف .إضافة على نشر التعليق من قبل مجموعة من الصحافيين
والباحثين وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.
 أسست مركز العلماء لالستشارات الزراعية واإلدارية ليقدم الخدمات االستشارية الزراعية ودراسات الجدوى االقتصاديةللجهات الحكومية والقطاع الخاص ،خاصة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وكيفية تعزيز األمن الغذائي ،والتخفيف من حدة
الفقر وتعزيز النمو االقتصادي.

المؤهالت العلمية:
التاريخ
1033
1001
3593

التخصص

المؤهل
دكتوراه إدارة األعمال -جامعة ليفربول جون موريس
بريطانيا

ماجستير إدارة اإلعمال للمدراء التنفيذيين  -جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن
بكالوريوس  -جامعة أريزونا ,أمريكا

كلية إدارة األعمال في مجال اإلدارة عنوان البحث
"إستراتيجية التنمية الزراعية ...التجربة السعودية"
كلية اإلدارة الصناعية التخصص إدارة األعمال
كلية الهندسة  -تخصص هندسة زراعية

المناصب الحالية:
التاريخ

جهة العمل

1122

مركز العلماء للدراسات لالستشارات الزراعية واإلدارية

مستشار

1112
1112
1112

موقع مركز الناخبين السعودي االلكتروني

مؤسس

موقع االنتخابات السعودية االلكتروني

موقع السعودية تحت المجهر االلكتروني

مؤسس
مؤسس

2891

شركة األعشاب الذهبية النشاط  :زراعة  -مقاوالت

رئيس مجلس اإلدارة

2892

نوع العمل

مؤسسة تركي الفيصل التجارية العالمية النشاط :
استيراد  -تصدير  -مقاوالت – صيانة  -زراعة
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رئيس مجلس اإلدارة

العضوية التنفيذية:
التاريخ
1122

نوع العمل

جهة العمل
مبادرة الجنوب والغرب لدراسة النزاعات في الشرق األوسط مركز
سيسماك ( - )SISMECجامعة أريزونا  ،الواليات المتحدة األمريكية.

الرئيس بالنيابة

 1112-1111الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ،المملكة العربية السعودية

عضو مجلس اإلدارة

 2881-2881الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  -لجنة الزراعة

عضو

أبحاث
مع أكثر من  10عاماً من الخبرة في عالم األعمال وحقل الزراعة والمعرفة المتعمقة والخبرة الفنية المحلية بالسعودية في
صناعة المواد الغذائية .أخرجت العديد من األبحاث في مجال األمن الغذائي والسيادة الغذائية ،انتشرت على نطاق واسع
في السعودية .كما تم نشر عدة بحوث في مجال دور الزراعة لتعزيز األمن ،تخفيف وطأة الفقر ،وتعزيز النمو االقتصادي
واستراتيجية التنمية الزراعية بصفة شاملة

مقابالت تلفزيونية واذاعية مختارة
التاريخ

تلفزيون واذاعة محطة

مايو1122

اإلذاعة العامة الوطنية األمريكية
NPR

يناير1030

قناة االقتصادية

يناير1030

 CNBCعربية

الموضوع
اختفاء الفقر وسط الثروة النفطية في المملكة العربية السعودية –
برنامج صباحي
اإلعانات الحكومية المملكة العربية السعودية  -برنامج قضايا
اقتصادية
األزمات االقتصادية المستمرة في السعودية ,هل هي حقيقية أم
مفتعلة؟

مايو 1009

قناة بي بي سي العالمية

الزراعة في المملكة العربية السعودية :التقرير العالمي

يناير 1009

قناة االقتصادية

صندوق الثروة السيادية  -برنامج قضايا اقتصادية

نوفمبر  1001إذاعة بي بي سي العالمية

االنتخابات البلدية السعودية
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كتب منشورة
المنشورات

التاريخ

كتاب "الطبعة األولى" :كتاب يحوي مجموعة من المقاالت المختارة من بين مقاالتي المنشورة بالصحف
1121

تكشف حاجتنا على التمعن في قضايا وثيقة الصلة بواقعنا ومستقبلنا في أعقاب اإلعصار الذي عصف
بمنطقتنا العربية ،ووضع السعودية ودول الخليج في بؤرته إثر االحتالل األمريكي للعراق وتداعياته مع

بداية بزوغ نجم دول أفول نجم أخرى.
1121

كتاب "ما كتبت" :ويمثل وجهة نظر في قضايا ملحة قُدمت في صورة مجموعة من المقاالت الجادة التي
تغوص في جوانب عدة من مشكالت مجتمعية وتُعنى بمعالجتها.

كتب تحت الطباعة
التاريخ المتوقع للنشر 2102
"إستراتيجية التنمية الزراعية ...تجربة السعودية" (باللغة اإلنجليزية)  -والكتاب عن دور الزراعة في تعزيز األمن الغذائي،
والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي.

"إستراتيجية التنمية الزراعية ...تجربة السعودية" (باللغة العربية)  -ترجمة للكتاب باللغة اإلنجليزية مع مزيد من التركيز
للقارئ العربي على دور الزراعة لتعزيز األمن الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي.
"ما بعد الربيع العربي" ...ويتناول هذا الكتاب تأثير الثورات العربية على العالم العربي بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
قبيلة شمر  -مرابط الخيل عند قبيلة شمر ،قصائد الحرب والعرضة والحداء مع العزاوي واأللقاب.

كاتب صحفي
شاركت بكتابة المقاالت في عدد من الصحف العربية واإلنجليزية هي :عرب نيوز ،الوطن السعودية ،صحيفة الرياض،
صحيفة الجزيرة ،صحيفة االقتصادية السعودية ،وموقع السعودية تحت المجهر .وغالب المقاالت ال تتجاوز ألف كلمة,
حول القضايا المحلية ,السياسية ,االجتماعية والدولية.

مقاالت نشرت في صحيفة "عرب نيوز" باللغة ال نجليزية
العنوان

التاريخ
إبريل 1122

االنتخابات البلدية المقبلة ظهور اإلصالح

فبراير1121

الفجوة الغذائية العربية األمنية

يناير 1118

لماذا يجب علينا إنقاذ صناعة السيارات األمريكية

نوفمبر1119

دور الزراعة في القضاء على الفقر

نوفمبر1119

ما يعانيه القطاع الزراعي في السودان

ديسمبر 1119

الزراعة المصرية الحوافز والعوائق
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مقاالت نشرت في صحيفة االقتصادية
التاريخ

العنوان

أكتوبر1033

طوال  9عقود سلطان هو نفس األمير البشوش المبتسم

يونيو1009

فجوة األمن الغذائي العربي والحل تكاملي!

يونيو1009

العقار ,اإليجار ,العمار ,حلول عاجلة ألزمة راهنة

مارس 1009

بائعو األحالم يستنزفون ثرواتنا النقدية

فبراير1009

المساكن أزمة مؤقتة وحلول دائمة

نوفمبر1003

إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات أما أن األوان

مقاالت نشرت في صحيفة الخرطوم
العنوان

التاريخ
يونيو1119

السودان والمخاطر المحيطة به ودور جيوش المرتزقة

مايو1119

الزراعة بالسودان وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد اإلجراءات

مقاالت نشرت في صحيفة الجزيرة
العنوان

التاريخ
مارس1119

مؤتمر القمة العربية بين انطالقة اقتصادية وتحصيل الحاصل!

يناير1119

المفاعل النووي السعودي مستحقات المرحلة والتأمين المستقبلي ()1-3

يناير1119

المفاعل النووي السعودي مستحقات المرحلة والتأمين المستقبلي ()1-1

مقاالت نشرت في صحيفة الوطن
العنوان

التاريخ
أغسطس 1005

اإلستراتيجية الزراعية السعودية متى ترى النور؟

يوليو1005

الشركات العائلية بين االستثمارات الجديدة والمحافظة على اإلنجاز

يوليو1005

المسؤولية االجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص

يونيو1005

شبابنا نطالبهم وال نعطيهم

يونيو1005

الفقر ولغة األرقام لدينا

يونيو1005

إدارة الوقـ ــت

يونيو1005

بين مكتملي العقل وناقصات العقل

مايو 1005

جولة باراك أوباما العربية والمصالح اإلسرائيلية

مايو 1005

لكـل أمـة أجـل

مايو 1005

إدارة الكوارث واألمان الوهمي

مايو 1005

السعوديون وحلم تملك منزل

مايو 1005

أسطورة صاحب المنصب
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ابريل1005

يا فخامة الرئيس إني لك من الناصحين

ابريل1005

برامج التخصيص بين األهداف والتنفيذ

ابريل1005

دكترة المناصب العليا

ابريل1005

مجلس النواب المنتظر

مارس 1005

مجلس الشورى والصندوق األسود

مارس 1005

تضليل األلقاب العلمية
لِـ َـم ال تبتســم؟
الفساد هو العائق األكبر أمام التنمية

فبراير1005

االنتخابات السعودية وتماسك الجبهة الداخلية

فبراير1005

التعليم وسوق العمل عالقة مفقودة من السهل إيجادها

مارس 1005
مارس 1005

فبراير1005

المؤثِّرون ..ودورهم في خدمة مجتمعهم

فبراير1005

مستقبل التعليم العالي بدول الخليج

يناير1005

المواصالت ونمو التجارة العربية البينية

يناير1005

ضريبـة القيمـة المضافـة

يناير1005

نظرة مستقبلية على الواليات المتحدة

يناير1005

دور الزراعة في محاربة الفقر وتطوير األرياف

ديسمبر1009

مراكز استطالعات الرأي العام السعودي

ديسمبر1009

اإلعـالم السعـودي .بيـن الواقـع والمأمـول

نوفمبر1009

شك ار سيادة الرئيس فقد بددت أحالمهم!

نوفمبر1009

هـل هـي نهايـة الرأسماليـة األمريكيـة؟

أكتوبر1009

قبائـل المجتمـع المدنـي

اكتوبر1009

السعوديـة واالختيـارات المتاحـة

اكتوبر1009

الـدول الفاشلـة

أكتوبر1009

الحسابـات الختاميـة إلدارة بـوش

سبتمبر1009

أسواقنـا وشركاتنـاَ .من لهـا؟
مقترحات عملية إلصالح سوق العمل

أغسطس1009

َلم ال نسعى لمجتمع غير منحرف؟
خرجت بالك ووتر ودخلت جراي ستون

يوليو1009

تركـة بـوش وديـك تشينـي المسمومـة

يوليو1009

مشكلة النفايات والقمامة خارج النطاق العمراني

يوليو1009

عندمـا تكـون المعتقـدات الدينيـة وسيلـة للشـر

يوليو1009

بعد العالم األمريكي… قراءة موجزة في كتاب

يونيو1009

الجيوش الخاصة المرتزقة ودورها والخوف منها

مايو1009

االنتخابات طوق النجاة لجامعاتنا

سبتمبر1009
أغسطس1009
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مايو1009

الزراعة بمصر ..إغراءات ومعوقات

مايو1009

خمسة ماليين األيدي العاملة المعطلة في المملكة التحديات والحلول

ابريل1009

زيـادة مطـردة ..لكـوارث مرتقبـة

مارس1009

دراسة عن متوسط عمر الموظف مقابل العمر عند التقاعد

مارس1009

خطة الطوارئ اإلستراتيجية السعودية

فبراير1009

المواطـن الصالح

فبراير1009

السجـن والحلـول البديلـة

يناير1009

مــاذا بعـد بـوش؟

يناير1009

االحتالل األمريكي للعراق ..تأسيس الفوضى والنزاعات قبل الخروج

يناير1009

الظهور في وسائل اإلعالم  ..من كماليات العصر أم من ضروراته؟!

نوفمبر1003

صناديق االستثمار السيادية

مقاالت نشرت في موقع السعودية تحت المجهر
العنوان

التاريخ
ديسمبر 1033

الفساد الداء األخطر على مستقبل األوطان

ديسمبر 1033

احتواء التطرف بين التمني والتفعيل

ديسمبر 1033

صناعة المؤتمرات بالمملكة أين الخلل؟

ديسمبر 1033

الرابحون والخاسرون في الربيع العربي

نوفمبر 1033

لعبة المفاوضات بين الواليات المتحدة وايران

نوفمبر 1033

بين تراجع الدور األمريكي والموقف العربي

نوفمبر1033

الثورات العربية تلهم العالم

أكتوبر 1033

محاولة اغتيال الجبير من المستفيد؟

اء!
أكتوبر  1033عالمنا العربي...
ٌ
شعوب تجوع وقلةٌ تزداد ثر ً
أغسطس 1033ليبيا ما بعد القذافي إلى أين تمضي؟
أغسطس 1033سوريا قبل النهاية
أغسطس 1033محاكمة الفرعون دروس وعبر
أغسطس 1033االرتباط باالقتصاد األمريكي حاجة إلى المراجعة
يوليو 1033

مصر ...التحديات وفرص ما بعد الثورة

يوليو 1033

الجسر السعودي المصري

يوليو 1033

آمال الشعوب واالصطدام بمصالح القوى النافذة

يونيو 1033

التجربة التركية والمواطن العربي ...إعجاب وأمنيات

يونيو 1033

برنامج ريادة األعمال في المملكة

يونيو 1033

اليمن بين عصر جديد أو اختطاف ثورته

يونيو 1033

الجامعة العربية ..الحلم الضائع!
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مايو 1033

خطاب أوباما األخير ..ما الجديد؟

مايو 1033

العالقات األمريكية والشرق األوسط الجديد

مايو 1033

مالمح العقد القادم

مايو 1033

الكونفدرالية الخليجية ..هل ترى النور قريبا؟

ابريل 1033

االستثمار الزراعي الخارجي ضرورة ولكن!

ابريل 1033

التعايش مع الخوف

ابريل 1033

ماذا بعد ربيع الثورات العربية؟

ابريل 1033

إستراتيجية اإللهاء

ابريل 1033

االنتخابات البلدية القادمة بداية اإلصالح

مارس 1033

خطوات على طريق اإلصالح

مارس 1033

البحرين نحو نزع حقيقي لفتيل التوتر

مارس 1033

نحو ق اررات أكثر فاعلية

فبراير 1033

البحرين في عين العاصفة

فبراير 1033

رياح التغيير

فبراير 1033

عـالـم عربـي جديـد

فبراير 1033

الشعوب العربية تتحرك ..فهل تنجز الوعد؟

فبراير 1033

العالم العربي وبزوغ عهد جديد

عضوية الجمعيات المهنية:
التاريخ

الجمعية

1030

جمعية أواصر لرعاية األسر السعودية بالخارج

1001

عضو الجمعية السعودية لإلدارة

1001

عضو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية

1001

عضو الهيئة السعودية للمهندسين

1001

عضو مجلس األعمال السعودي الكوري

التكريم والتقدير
التاريخ

التكريم

1112

من أبرز خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

1112

شهادة المجلس التنسيقي لمراقبة االنتخابات

1119

اليوبيل الفضي للجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض
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مؤتمرات وندوات مختارة تمت المشاركة فيها
التاريخ
1033
1033
1033

1030

1030

نوع المشاركة
دعوة إللقاء
محاضرة
دعوة إللقاء
محاضرة

دعوة إللقاء
محاضرة
دعوة إللقاء
محاضرة
دعوة إللقاء
كلمة

عنوان الموضوع

الموقع
جامعة أريزونا – توكسان أمريكا
جامعة برنستون -والية نيوجرسي
مركز ريادة األعمال  -جامعة الملك
سعود الرياض
مؤتمر الشرق األوسط وفرص التعاون
الزراعية مع األرجنتين-جامعة بليرمو –

بوينس آيرس– األرجنتين

دور الزراعة لدعم األمن وتعزيز النمو االقتصادي
األمن الغذائي في الشرق األوسط وتحديات الربيع

العربي

كيفية بدء النشاط التجاري
إستراتيجية للتنمية الزراعية لتعزيز األمن الغذائي،
والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو
االقتصادي :تجربة المملكة العربية السعودية" في

األعمال الزراعية

المؤتمر السنوي الثالث الدكتوراه  -جامعة
ليفربول جون موريس  -أبريطانيا

إستراتيجية التنمية الزراعية

منتدى كرانس مونتانا  :1030إفريقيا بعد
1030

دعوة للمشاركة

لندن وبتسبرغ  : G20sمعايير جديدة

في جلسة نقاش االقتصادي

التعاون بين بلدان الجنوب

بروكسل – بلجيكا

دعوة للمشاركة
1030

إلدارة جلسة
نقاش
دعوة للمشاركة

 1030في رئاسة جلسة
نقاش
1030

دعوة للمشاركة

منتدى كرانس مونتانا  :1030إفريقيا بعد
لندن وبتسبرغ  : G20sمعايير جديدة
االقتصادي

دور الزراعة لتعزيز األمن وتخفيف حدة الفقر

بروكسل – بلجيكا
منتدى كرانس مونتانا  :1030إفريقيا بعد
لندن وبتسبرغ  : G20sمعايير جديدة
االقتصادي

قادة الغد الجدد

بروكسل – بلجيكا
منتدى جدة االقتصادي  :1030االقتصاد

في جلسة نقاش العالمي  1010جدة
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الزراعة واألمن الغذائي

أنشطة أخرى
نوع النشاط

التاريخ
1122

مستشار إداري

1122

مستشار زراعي

1121

مراقب انتخابات في البحرين

1121

كاتب في عدة صحف باللغتين العربية واإلنجليزية

-1112
1118
1111

مراقب انتخابات برلمانية في الكويت

1112

مراقب انتخابات البلدية السعودية

كاتب أسبوعي في صحيفة الوطن السعودية

المراجع :سوف تقدم حسب الطلب

العنوان 13 :شارع ابن خزيمة حي جرير .صندوق بريد  19102الرياض 33122
هاتف+966 -3-1399011 :

البريد اللكترونيtfrasheed@goldengrass.com :
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