
 

 

 

 2من1ص            م2021السادة أعضاء الجمعية العمومية للعام 

  

 االسم م

كة الخدمات الصناعية والميكانيكية المحدودة( / األستاذ   .1  سيف بن أحمد بن سيف ثابت )شر

 وقف عبدهللا رشيد محمد الرشيد / السادة  .2

كة راشد عبدالرحمن الراشد واوالده / السادة  .3  شر

كة  / األستاذ   .4  االنصاري القابضة(عبدالعزيز عبدالرزاق محمد االنصاري )شر

كة االساسية  / السادة  .5 ونياتالشر  المحدودة لإللكتر

 مؤسسة انساب للمقاوالت العامة ـ الختر    / السادة  .6

كة الزيت العربية السعودية)ارامكو السعودية( / السادة  .7  شر

 محمد عبدهللا عبداللطيف الفرج / األستاذ   .8

كة مجموعة الزامل القابضة / السادة  .9  شر

كي  / األستاذ   .10
 خالد بن علي التر

 بن عبداللطيف الفوزانعبدهللا  / األستاذ   .11

 أحمد علي عبدهللا الزامل السليم  / األستاذ   .12

 عبدهللا بن سعد عبدالرحمن الراشد / األستاذ   .13
 عبد هللا سالم سويكت الهاجري / األستاذ   .14

 نارص سالم سويكت الهاجري / األستاذ   .15

ي  / المهندس  .16  ضيف هللا عايش فارس العتيبر

 حمود علي الخلف / األستاذ   .17

كة العبدالكريم القابضة / السادة  .18  شر

 سالم سعيد بالحداد / األستاذ   .19

 أحمد عبدالعزيز العوهلي األستاذ/ معالي   .20

 إحسان فريد عبدالجواد / األستاذ   .21

 علي ابراهيم صالح المجدوعي  / األستاذ   .22

 حمد ابراهيم العبدالوهاب / األستاذ   .23

 فهد عبدهللا عبدالرحمن الحواس / األستاذ   .24

ن المحدودة  / السادة  .25 كة صالح وعبدالعزيز اباحسي   شر

ن عمر الغزاوي / الدكتور   .26  طالل أمي 

 صالح عبداللطيف علي العيىس / األستاذ   .27



 

 

 

 2من2ص            م2021السادة أعضاء الجمعية العمومية للعام 

 

 االسم م

 حمد عبد هللاأندى  / ةاألستاذ  .28

 خالد بن محمد بن فرحان العمار الدوشي / األستاذ   .29

 عبد هللا علي الزامل / األستاذ   .30

 محمد هديبان الرشيدي  / األستاذ   .31

كة العسيس الدولية القابضة)غرم بن عبدهللا العسيس( / السادة  .32  شر

 عبدالواحد محمد اليوسف / األستاذ   .33

 براهيم عبد العزيز الحمودإ / األستاذ   .34

 علي مستور الغامدي واخوانه / األستاذ   .35

 عبد العزيز العبد اللطيف / األستاذ   .36

 عبدالرحمن أحمد الجعفري / األستاذ   .37

 سليمان عبد الرحمن الدويش / األستاذ   .38

 عبد اللطيف سعد العبد الهادي / األستاذ   .39

 المعيلي أ / األستاذ   .40
 حمد مصطفن

 ابو سعدعبد هللا عبد العزيز  / األستاذ   .41

كة الصناعات الكيميائية االساسية / السادة  .42  شر

 يعقوب يوسف  / األستاذ   .43

 فهد محمد ابراهيم الشبانه / األستاذ   .44

 محمد الفايز  / األستاذ   .45

ي  / ةاألستاذ  .46
 عليه محمد الشمرانن

ن  / األستاذ   .47  عبدالعزيز الشاهي 

 ةدانيا خليف / ةاألستاذ  .48

 ةبراهيم الجمعإ / األستاذ   .49

ي  / األستاذ   .50
 هليل عبدهللا عوضه الشهرانن

ي  / األستاذ   .51
 وليد عوض العوبثانن

ن  / ةاألستاذ  .52  نورة الحسي 

 سعد علي الراجح / األستاذ   .53
ي  / األستاذ   .54

 احمد سالم اليحيان 

 محمد ابراهيم الجعفر / األستاذ   .55


