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لجنة اإلشراف على االنتخابات

رئيس اللجنة
يحيى بن علي عزان

عضو اللجنة
محمد بن أحمد المالكي

عضو اللجنة
حمود بن محمد الربعي 
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أسماء بنت عبدالله الصائغمحمد بن سعد العوادرضا بن صالح الغامدي عايض بن عبدالله آل علي

رئيس اللجنة 
محمد بن حسن الغامدي

عضو اللجنة
محمد بن عبدالرحمن الجميعة 

لجنة النظر في الطعون
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مجلس إدارة الغرفة 
الدورة الحالية )١٣٣٧-١٤٤١هـ(

نأيب رئيس مجلس اإلدارة
حمد بن علي الشويعر

رئيس مجلس اإلدارة
عجالن بن عبدالعزيز العجالن

نأيب رئيس مجلس اإلدارة
م. منصور بن عبدالله الشثري

عضو مجلس اإلدارة
أ. أسامة بن محمد السابق

عضو مجلس اإلدارة
أ. بدر بن محمد الراجحي

عضو مجلس اإلدارة
د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي

عضو مجلس اإلدارة
د. خالد بن مكيمن العنزي

عضو مجلس اإلدارة
أ. سعد بن محمد العجالن

عضو مجلس اإلدارة
أ. سعد بن صالح السبتي

عضو مجلس اإلدارة
أ. راكان بن عبدالله أبونيان
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عضو مجلس اإلدارة
أ. محمد بن فهد الحمادي

عضو مجلس اإلدارة
أ. ماجد بن عبدالمحسن الحكير

عضو مجلس اإلدارة
أ. علي بن صالح العثيم

عضو مجلس اإلدارة
أ. عبدالله بن فهد العجالن

عضو مجلس اإلدارة
أ. عائض بن عبدالله الوبري

عضو مجلس اإلدارة
أ. عثمان بن سعد أبا حسين

عضو مجلس اإلدارة
أ. سعود بن قنيفذ النفيعي

عضو مجلس اإلدارة
أ. محمد بن غانم الساير

األمين العام
ناصر بن عثمان أبوحيمد
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رئيس لجنة اإلشراف على اإلنتخابات
يحيى بن علي عزان

بعد التجربة األولى النتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية – عرعر، والتجربة 
الثانية النتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، تأتي المحطة الثالثة النتخابات 
مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض للــدورة )18( للفتــرة 1441-1445هـــ وفــي 
تجربــة رائــدة بمكونــات عصريــة تقنيــة متجــددة نحــو اتاحــة الفرصــة لجميع الناخبيــن والناخبات 
للمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة عبــر التصويــت االلكترونــي عــن بعــد ومــن أي مــكان داخل 

Voting.mci.gov.sa :المملكة وخارجها عبر الرابط االلكتروني
كانت محل اإلشادة والثناء من جميع المشاركين والمهتمين.            

وتعمــل الــوزارة مــع منظومــة مجلــس الغــرف الســعودية وكافــة الغــرف ضمــن خططهــا 
االستراتيجية لتحقيق الطموحات والتطلعات وفق أهداف برنامج التحول الوطني ومحاور 
رؤيــة المملكــة )مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر، وطــن طمــوح( ومــا يعــزز دور المنظومــة 
فــي عمليــات التنميــة الوطنيــة الشــاملة وتقديم أفضــل الخدمات النوعية للعمالء ومجتمع 

األعمــال فــي مرحلــة قادمــة عنوانهــا التحديــات والمبــادرات واالبداعــات.
ويســر لجنــة االشــراف بالتعــاون مــع غرفــة الريــاض أن تقــدم هــذا الدليــل والــذي يحتوي على 
بعــض المعلومــات عــن المترشــحين والمترشــحات والجوانــب األخــرى ذات العالقــة، وقــد 
ســجلت هــذه الــدورة أرقامــًا غيــر مســبوقة فــي تاريــخ الغرفــة، حيــث بلــغ عــدد المشــتركين 
بهــا مــا يزيــد علــى )200( الــف مشــترك، ومــا يزيــد علــى )127( ألــف ناخبــًا وناخبــة يحــق لهــم 
التصويــت والمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة كأعلــى عــدد فــي تاريــخ الغــرف الســعودية، 

فيمــا بلــغ عــدد الذيــن تــم قبــول طلباتهــم )69( مترشــحًا ومترشــحة. 
ــة فــي األوقــات  ــة االنتخابي ــات المشــاركة فــي العملي ــة مــن الناخبيــن والناخب وترغــب اللجن
والفتــرات المحــددة الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة ألربــع ســنوات قادمــة والــذي يضــم )18( 
عضوًا، حيث سيفوز بالعضوية عن طريق االنتخاب )12( عضوًا يمثلون فئتي التجار والصناع 

بمعــدل )6( أعضــاء لــكل فئــة، فــي حيــن ســيتم تعييــن عــدد )6( أعضــاء عــن طريــق الــوزارة.
وتتقــدم اللجنــة بالشــكر واالمتنــان لوكيــل الــوزارة لألعمــال التجاريــة واالســتثمار و رئيــس 
مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأعضاء مجلس اإلدارة 
لدعمهــم ومتابعتهــم، والشــكر والتقديــر موصــواًل ألميــن عــام الغرفــة والجهــاز التنفيــذي 
وأعضــاء اللجــان وفريــق العمــل مــن الــوزارة   ومجلــس الغــرف الســعودية وغرفــة الريــاض، 

لجهودهــم و تميزهــم نحــو أداء المهــام المناطــة بهــم بمهنيــة واحترافيــة.
وانــا اودعكــم، تأتــي انتخابــات غرفــة الريــاض الصــرح االقتصــادي المتيــن لتتوافــق األيــام 

وتتعانــق التواريــخ لتســجل ذكــرى خالــدة أعتــز وأفتخــر بهــا. 
لكم مني أزكى التحيات وأجملها وانداها.

ولمجلس اإلدارة في دورته الجديدة كل التوفيق لمزيد من العطاء واالنجاز
واذا سارت القوافل فأن طموحاتنا عنان السماء

 وفقكم الله واعانكم لخدمة الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله. 

كلمة رئيس اللجنة
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أمين عام غرفة الرياض
ناصر بن عثمان أبوحيمد

تأتــي الــدورة )الثامنــة عشــرة( لمجلــس ادارة غرفــة الريــاض التــي تنطلــق انتخاباتهــا 
خــالل الفتــرة )11-12-13فبرايــر2020( فــي ظل متغيرات اقتصادية كبيرة تتزامن 
مــع )رؤيــة المملكــة 2030(، والتــي ينتظــر أن يكــون للغــرف التجاريــة دورًا بــارزًا فــي 
كثير من محاورها ذات العالقة بقطاع األعمال، وألول مرٍة في انتخابات )غرفة 
الريــاض( ســيكون بإمــكان الناخبيــن اإلدالء بأصواتهــم إلكترونيــًا مــن أماكنهــم دون 
الحاجــة للحضــور لمقــر االنتخابــات، وذلــك عبــر التصويــت اإللكترونــي الــذي يتميــز 
بالســهولة والســرعة، والذي ســينفذ تحت اشــراف وزارة التجارة واالســتثمار وعبر 

تســهيالت رقميــة آمنــة وغير مســبوقة.
وشهدت غرفة الرياض خالل السنوات األخيرة توسعًا كبيرًا في عدد المشتركين 
بما تجاوز )200( ألفًا تقريبًا، حيث من المتوقع أن تشهد منافسات هذه الدورة 
مشــاركة واســعة فــي عــدد الناخبيــن الذيــن يحــق لهــم التصويــت والبالــغ عددهــم 
نحو )127( ألف تقريبا، علمًا أن اآللية الجديدة تتيح للناخب اختيار )4( مرشــحين، 

)2( مــن قائمــة التجــار، و)2( من قائمة الصناعيين.
ــة العامــة خــالل العقــود  ــة بمجالــس االدارة واالمان ولقــد حرصــت الغرفــة ممثل
الستة الماضية على إدارة وتعزيز مطلوبات تفعيل الشراكة مع الجهاز الحكومي، 
حيــث تميــزت الــدورات بالتواصــل المــؤدي إلــى تراكميــة الخبــرة فــي كل مناحــي 
عمــل الغــرف وميادينــه التــي توســعت لتشــمل إلــى جانــب العمــل االقتصــادي مــا 
تقضيــه مســؤولية مجتمــع األعمــال حيــال القضايــا االجتماعيــة واإلنســانية، وقــد 
نجحــت تجربــة )غرفــة الريــاض( فــي إدمــاج العمــل االجتماعــي واإلنســاني ضمــن 
هيــاكل العمــل اإلداري والمؤسســي، وســاهمت فــي بنــاء امتــدادات لهــذا العمل 

شــملت كافــة شــرائح المجتمــع.
وســتكون فــي الــدورة القادمــة مســاحات واســعة للعمــل، لتعزيــز دور القطــاع 
الخــاص فــي مســارات االقتصــاد الوطنــي، وبمــا يتواكــب مــع النهضــة التنمويــة 
الكبــرى التــي يشــهدها اقتصادنــا الوطنــي بدعــم ورعايــة خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز، وســمو ولي عهده االمين صاحب الســمو الملكي 

األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهــم اللــه -

كلمة األمين العام
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د. محمد المطيري     
أ. سامي الحارثي           

أ. حميد العنزي 
أ. سامي العيفان        

أ. فهد السويدان            
أ. ياسر الشهري              

أ. وليد الحصان        
أ. عبدالرحمن الجارالله   
أ. عبدالله الفقيه           
أ. عمار المحمادي          

أ. محمد الشمري     

رئيس الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق
عضو الفريق

عضو الفريق - منسق أعمال لجنة االشراف على االنتخابات

فريق التنظيم الداخلي لالنتخابات
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نظــام الغــرف التجــاريــة والصناعيـة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ 1400/4/30 هـ 

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الغــرف
الصـادرة بالقرار الوزاري رقم )35464( وتاريخ 1438/5/17هـ
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من النظام
Ë  .يختار مجلس اإلدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له
Ë .مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات
Ë  إذا خــال محــل عضــو فــي المجلــس بالوفــاة أو االســتقالة أو بفقـــد شــرط مــن شــروط العضويــة

حــل محلــه مــن حــاز علــى أكثــر األصــوات بعــدد األعضاء المنتخبيــن، فإذا لم يوجد أو كان المحل 
الــذي خــال لعضــو معيــن جــاز لوزيــر التجــارة واالســتثمار تعييــن آخــر بدلــه، وتكــون العضويــة فــي 

هــذه الحــاالت لنهايــة مدة الســلف.
Ë  :يشرتط في عضو مجلس اإلدارة

أن يكون سعودي الجنسية.أ. 
أن يكون مشتركًا في الغرفة.ب. 
أال يقــل ســنه عــن ثالثيــن ســنة، وتخفــض هــذه المــدة إلــى خمــس وعشــرين ســنة إذا كان ج. 

حاصــاًل علــى شــهادة جامعيــة ذات عالقــة باألعمــال التجاريــة والصناعيــة.
أن يكــون قــد اشــتغل بالتجــارة أو الصناعــة مــدة ثــالث ســنوات متواليــة، ويجــوز لوزيــر التجــارة د. 

واالســتثمار تخفيــض هــذه المــدة إلــى ســنة واحــدة لمــن يحمــل شــهادة جامعيــة ذات عالقــة 
باألعمــال التجاريــة والصناعيــة.

أن يجيد القراءة والكتابة. 	. 
Ë  ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة االشــتراك فــي المداولــة فــي الموضوعــات التــي يكــون لــه

فيهــا مصلحــة فرديــة مباشــرة. 
Ë  ،يقــوم مجلــس اإلدارة بتصريــف شــؤون الغرفــة ولــه كافــة الصالحيــات لتحقيــق أهدافهــا

ويصــدر مــا يــراه الزمــا مــن لوائــح ماليــة وإداريــة وتعليمــات، ولــه تشــكيل اللجــان وتفويــض 
الصالحيــات لضمــان حســن ســير العمــل بالغرفــة. 

Ë  ،يجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة كل شــهرين علــى األقــل، ويكــون االجتمــاع بدعــوة مــن رئيســه
وعلــى الرئيــس توجيــه الدعــوة إلــى االجتمــاع كلمــا طلــب ذلــك -كتابــة- ثلــث أعضــاء المجلــس، 
وال تكــون مــداوالت المجلــس صحيحــة إال بحضــور أكثــر مــن نصــف األعضــاء، فــإذا لــم يتكامــل 
العــدد يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا بشــرط أال يقــل عــدد األعضــاء الحاضريــن عــن ثلــث 

أعضــاء المجلــس مــن بينهــم الرئيــس أو أحــد نائبيــه. 
Ë  تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة المطلقــة لعــدد الحاضريــن، فــإذا تســاوت يرجــح الجانــب

الــذي فيــه الرئيــس. 
Ë .يعتبر مستقياًل كل عضو تخلف عن الحضور ثالث جلسات متواليات دون عذر مقبول
Ë  يعيــن مجلــس اإلدارة محاســب يكــون مــن حقــه االطــالع علــى الدفاتــر والمســتندات وإبداء ما 

يعيــن لــه مــن مالحظــات وعليــه مراجعــة الحســاب الختامــي وتقديــم تقريــر عنــه إلــى الجمعيــة 
العمومية 

Ë  ،يعنــي مجلــس اإلدارة أمينــًا عامــا للغرفــة يكــون مســؤواًل عــن ســير أعمالهــا اإلداريــة والماليــة
ولــه حــق حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة دون أن يكــون لــه صــوت معــدود فــي المــداوالت.
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Ë  :يختص أمين عام الغرفة بما يلي
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.أ. 
تنفيذ األعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.ب. 
مراقبــة موظفــي ومســتخدمي الغرفــة فــي أداء أعمالهــم وتقديــم تقريــر عــن كل منهــم فــي نهايــة كل ج. 

ســنة ماليــة.
إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.د. 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.	. 

 
Ë  :تتكون الموارد المالية للغرفة من

االشتراكات طبقًا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة واالستثمار بقرار منه. أ. 
رسوم اإلصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات. ب. 
عوائد استثمارات أموالها. ج. 
التبرعات والهبات واإلعانات األهلية والحكومية.د. 

من االئحة التنفيذية
Ë  تقــوم كل غرفــة بإبــالغ الــوزارة بموعــد انتهــاء مــدة مجلــس إدارتهــا قبــل خمســة أشــهر علــى األقــل مــن

تاريــخ انتهــاء مــدة المجلــس، لتتولــى الــوزارة التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتشــكيل لجنــة اإلشــراف علــى 
انتخــاب أعضــاء المجلــس للــدورة القادمــة. 

Ë  تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة تســمى »لجنــة اإلشــراف«، قبــل أربعــة أشــهر علــى األقــل مــن انتهــاء مــدة كل 
مجلــس، وتختــص باإلشــراف علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة، وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء: عضويــن 

مــن الــوزارة، وعضــو مــن مجلــس الغــرف.  وتختــص هــذه اللجنــة بالمهــام اآلتيــة:
 تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واغالقه واإلعالن عن ذلك.أ. 
اإلشــراف علــى اســتقبال الغرفــة لطلبــات الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، والتأكــد مــن مــدى االلتــزام ب. 

باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات، وإعــداد قائمــة المرشــحين، والنظــر فــي االعتراضــات المقدمــة ضــد 
ــًا. القائمــة ويكــون قرارهــا فــي هــذا الشــأن نهائي

اإلشــراف علــى إعــداد الغرفــة لقائمــة الناخبيــن مــن بيــن المشــتركين فيهــا المقيديــن فــي الســجل التجــاري ج. 
واشــتراكهم فــي الغرفــة ســارية قبــل تاريــخ اإلعــالن عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة 

الجديدة.
تحديد موعد االنتخاب ومدته ومكانه وفقًا لظروف كل غرفة واإلعالن عن ذلك.د. 
اإلشراف على اختيار المرشحين لثالثة مراقبين لتمثيلهم في العمليات االنتخابية.	. 
اإلشراف على إجراء العمليات االنتخابية بحضور المراقبين. و. 
Ë  يجــوز بقــرار مــن الوزيــر تشــكيل لجــان فرعيــة مــن ثالثــة أعضــاء، وذلــك لمســاعدة لجنــة اإلشــراف فــي

أعمــال تلقــي أصــوات الناخبيــن وفقــًا لظــروف كل غرفــة وفــي ضــوء عــدد الناخبيــن، وفــي هــذه الحالــة 
يتــم تخصيــص صنــدوق اقتــراع أو أكثــر لــكل لجنــة فرعيــة، وتقــوم بتحريــر محضــر بخطــوات عمليــات اإلدالء 
باألصــوات مــع التوقيــع عليــه، ويتــم تســليم الصناديــق بعــد إغالقهــا بمعرفــة اللجنــة الفرعيــة والمراقبيــن 
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إلــى لجنــة اإلشــراف التــي تتولــى إجــراء عمليــات فــرز األصــوات وإعــالن نتيجــة االنتخــاب.
Ë  .توفر الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات االنتخابية

 يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على البيانات اآلتية: 
 اسم طالب الترشيح - طبقًا لما ورد في هويته الوطنية - ومحل إقامته وعنوانه.أ. 
نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشيح.ب. 
توقيــع طالــب الترشــيح علــى طلــب الترشــيح وعلــى اإلقــرار بااللتــزام بأهــداف العضويــة ومقاصدهــا. ج. 

وال يقبــل طلــب الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الغرفــة إال إذا كان لــدى مقدمــه ســجل تجــاري رئيســي 
أو فرعــي ســاري المفعــول ضمــن دائــرة الغرفــة، ومســددًا اشــتراكاته بهــا بانتظــام عــن ســنة االنتخــاب 

والســنوات الثــالث الســابقة عليهــا 
Ë  علــى كل طالــب ترشــيح وكل عضــو معيــن بمجلــس إدارة الغرفــة تقديــم إقــرار بااللتــزام بأهــداف العضويــة

ــة، وأال يغلــب المصلحــة  ومقاصدهــا، وأال يرتكــب جرائــم أو مخالفــات نظاميــة بمــا يخــل بأهليتــه للعضوي
الشــخصية علــى المصلحــة العامــة، وأال يثيــر مشــكالت تــؤدي إلــى تعطيــل العمــل المؤسســي لمجلــس 
اإلدارة، وأن إخاللــه بــأي ممــا ذكــر ســيترتب عليــه إيقــاف عضويتــه واعتبــار ذلــك بمثابــة اســتقالة منــه ومــن 

ثــم إحــالل عضــو آخــر محلــه وفقــا لمــا تقضــي بــه المــادة )العشــرون( مــن النظــام.
Ë  ال يجــوز انتخــاب أو تعييــن عضــو فــي مجلــس إدارة الغرفــة إذا كان قــد أمضــى فــي عضويــة مجلــس إدارة

ذات الغرفــة دورتيــن متتاليتيــن - أو جــزء مــن الــدورة ال يقــل عــن ســنة لــدورة أخــرى دون انقطــاع لــدورة 
كاملــة.  

Ë  الترشــيح قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين ومؤهالتهــم وخبراتهــم بــاب  تضــع كل غرفــة بعــد إغــالق 
بهــم. المتعلقــة  التفاصيــل  وجميــع  وأعمارهــم 

Ë   .تحال قائمة المرشحين التي تعتمدها الوزارة إلى لجنة اإلشراف الستكمال إجراءات العمليات االنتخابية
Ë  تقــوم لجنــة اإلشــراف بإصــدار القائمــة األوليــة للمرشــحين واإلعــالن عنهــا، وتحديــد مــدة خمســة أيــام لمــن

يرغــب منهــم فــي االنســحاب وتقديــم االعتراضــات علــى المرشــحين، والفصــل فيهــا بقــرار نهانــي.
Ë  تقــوم لجنــة اإلشــراف بعــد االنتهــاء مــن الفصــل فــي االعتراضــات المقدمــة إليهــا باإلعــالن عــن القائمــة 

النهائيــة للمرشــحين، وتحديــد أماكــن ومواعيــد إجــراء العمليــات االنتخابيــة، وذلــك قبــل البــدء بمــدة ال تقــل 
عــن ســبعة أيــام. 

Ë  تقــوم لجنــة اإلشــراف بإعــالن قائمــة الناخبيــن فــي مــكان ظاهــر فــي مقــر الغرفــة وفــي الموقــع اإللكتروني
للغرفــة قبــل عشــرة أيــام علــى األقــل مــن بــدء االنتخابــات، ويجــوز ألي ناخــب االعتــراض علــى أي مــن 
ــة النظــر فــي االعتراضــات المقدمــة ضــد الناخبيــن  ــام مــن تاريــخ اإلعــالن، وللجن الناخبيــن خــالل خمســة أي

ويكــون قرارهــا فــي هــذا الشــأن نهائيــًا.
Ë  إذا رغــب أحــد األعضــاء المقيديــن بالغرفــة، الحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة ذات عالقــة باألعمــال التجاريــة

والصناعيــة، وقــد اشــتغل بالتجــارة أو الصناعــة ســنة واحــدة، الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة، فعليــه أن 
يتقــدم إلــى الوزيــر بطلــب الموافقــة علــى ترشــيحه، وال يجــوز إدراج اســمه فــي قائمــة المرشــحين إال بعــد 

حصولــه علــى الموافقــة.
Ë  ترتــب األســماء فــي قائمــة المرشــحين وفقــا للحــروف الهجائيــة، وتضــم حقليــن أحدهمــا لفئــة التجــار واآلخــر
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لفئــة الصنــاع.
Ë  يجــوز أن يترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الغرفــة مالــك المؤسســة، أو رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد

أعضائــه، أو مديــر المؤسســة أو الشــركة، أو أحــد كبــار التنفيذييــن فيهــا، بموجــب خطــاب مصــدق مــن 
ــه.  الغرفــة صــادر مــن المؤسســة أو الشــركة يوضــح اســم المرشــح ومنصب

Ë  علــى المراقبيــن االلتــزام بالســرية حيــال عمليــة االنتخــاب، ولرئيــس لجنــة اإلشــراف اســتبعاد مــن يخالــف
ذلــك. 

Ë  لــكل ناخــب اختيــار مــا ال يزيــد عــن ثلــث العــدد المقــرر لعضويــة مجلــس إدارة الغرفــة، وذلــك مــن بيــن
المرشــحين عــن فئــة التجــار وفئــة الصنــاع، والتأشــير أمــام أســماء المرشــحين الذيــن يختارهــم الناخــب فــي 

بطاقــة االنتخــاب، وتعتبــر البطاقــة الغيــة فــي حالــة ترشــيح أكثــر مــن ثلــث العــدد المقــرر لــكل فئــة.
Ë  يلتــزم مالــك المؤسســة أو رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة أو مديــر الشــركة غيــر المســاهمة أن

ــر الشــركة المســاهمة أو أحــد أعضــاء  ــر المؤسســة أو مدي ــه بنفســه، وينــوب عــن هــؤالء مدي يدلــي بصوت
مجلــس إدارتهــا المقيــد اســمه فــي الســجل التجــاري، وذلــك بموجــب تفويــض مصــدق مــن الغرفــة. 

Ë  يجــوز للناخــب الــذي ال يســتطيع القــراءة أن يســتعين بلجنــة اإلشــراف فــي التأشــير لــه أمــام أســماء مــن
ــاره ويــدون اســم هــذا الناخــب فــي  ــر علــى اختي يختارهــم لعضويــة مجلــس اإلدارة، وال يجــوز ألحــد أن يؤث

محضــر االنتخــاب.
Ë  .ال يحق ألحد من المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل قاعة االنتخابات
Ë  .ال يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع في لجنة اإلشراف لفرز األصوات
Ë  .يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية االنتخابات وفق ما تقرره لجنة اإلشراف

يعتبر فائزًا بعضوية مجلس اإلدارة بالتزكية كل من:. 1
مرشــحو الفئتيــن إذا كان عددهــم يســاوي ثلثــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، وفــي هــذه الحالــة ال يتــم إجــراء أ. 

االنتخابات.
مرشــحو إحــدى الفئتيــن إذا كان عددهــم يســاوي ثلثــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، ولــم يتقــدم أحــد مــن 	. 

الفئــة األخــرى، وفــي هــذه الحالــة ال يتــم إجــراء االنتخابــات.
مرشــحو إحــدى الفئتيــن إذا كان عددهــم يســاوي أو أقــل مــن العــدد المطلــو	 لهــذه الفئــة، وتجــرى 	. 

االنتخابــات للعــدد المتبقــي مــن األعضــاء المنتخبيــن مــن الفئــة األخــرى. 
يفــوز بالعضويــة عــن طريــق االنتخــا	 المرشــحون الحاصلــون علــى أكثريــة األصــوات لــكل فئــة علــى   .2
حــدة، وعنــد التســاوي فــي عــدد األصــوات تقــوم لجنــة اإلشــراف وبحضــور المراقبيــن بإجــراء القرعــة بيــن 

المتســاوين لتحديــد الفائــز بالعضويــة، ويعتبــر مــن يليهــم مرشــحين احتياطييــن.
في حالة عدم توفر العدد المطلو	 من إحدى الفئتين يكمل النصا	 من الفئة األخرى  .3

تعلــن اللجنــة نتيجــة االنتخابــات وترتــب األســماء وفقــًا لعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح   .4
مــن كل فئــة.  
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ضوابط وآليات العملية االنتخابية
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ضوابط الحمالت االنتخابية
Ë  لــكل مرشــح ورد اســمه فــي قائمــة المرشــحين النهائيــة الحــق فــي تنظيــم حملــة انتخابيــة للتعريــف بنفســه

وبرنامجــه االنتخابــي مــع مراعــاة اآلداب العامــة الســائدة، وقيــم المجتمــع ومــا يحقــق المنافســة العادلــة 
وااللتــزام بالضوابــط اآلتيــة:

ــره مــن المرشــحين وعــدم التعــرض لهــم أ التقيــد باألنظمــة واللوائــح والتعلميــات ومراعــاة حقــوق غيـ
بمــا يؤثــر علــى حمالتهــم االنتخابيــة

يكون المرشــح مســؤواًل عن أي مخالفة يرتكبها هو أو احد مســاعديه دون أن يخل ذلك بمســؤولية ب
مرتكــب المخالفة

مراعــاة اختصاصــات الغرفــة وعــدم تضميــن حملتــه االنتخابيــة ُوُعــودًا أو برامجــًا تخــرج عــن دور عضــو ج
مجلــس إدارة الغرفــة ومهماتــه وصالحياتــه

وقف الحملة االنتخابية وإزالة اآلثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددةد
يحظر على المرشح القيام باآلتي:	

ــارة الفتنــة أو أي نــزاع طائفــي أو قبلــي أو إقليمــي أو اإلســاءة إلــى أي مــن 	  اإلخــالل بالنظــام العــام أو إث
الناخبيــن أو المرشــحين بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة.

اســتخدام المســاجد أو المرافــق العامــة أو المنشــآت الحكوميــة أو دور العلــم أو الجمعيــات الخيريــة أو 	 
األنديــة الرياضيــة و الثقافيــة أو الهيئــات العامــة أو جمعيــات النفــع العــام وغيرهــا مــن الهيئــات والمصالــح 

ومــا فــي حكمهــا ألغــراض الحملــة االنتخابيــة. 
استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها.	 
القيام بأي نشاط دعائي ألغراض الحملة االنتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.	 
اســتخدام شــعار الدولــة الرســمي أو علمهــا أو أي شــعار حكومــي أو شــعار الغرفــة أو اإلشــارات أو الرمــوز 	 

الدينيــة أو التاريخيــة أو القبليــة أو أســماء أو صــور الشــخصيات العامــة فــي الحملــة االنتخابيــة.
التضامن مع أي مرشح آخر أو االشتراك معه في مادة إعالنية أو دعائية.	 

يختــار المرشــحون ثالثــة ناخبيــن غيــر مرشــحين وال تربطهــم قرابــة بأحــد المرشــحين حتــى الدرجــة الثالثــة، 	 
لتمثيلهــم فــي عمليــة االنتخــاب كمراقبيــن، ويتــم اختيارهــم بطريــق التصويــت أمــام لجنــة اإلشــراف قبــل 
موعــد االنتخــاب بأســبوع علــى األقــل، ويبلــغ رئيــس اللجنــة مــن وقــع عليــه االختيار بخطــاب، وإذا اعتذر أحد 
المراقبيــن قــام رئيــس اللجنــة باختيــار خلــف لــه مــن الناخبيــن غيــر المرشــحين، أمــا إذا تغيــب عــن الحضــور دون 
إشــعار اللجنــة بذلــك أو انســحب بعــد حضــوره، فعلــى اللجنــة االســتمرار فــي أعمالهــا وال يؤثــر االنســحاب 

أو التغيــب فــي صحــة إجــراءات االنتخابــات.  
ــة اإلشــراف اســتبعاد مــن يخالــف 	  ــة االنتخــاب، ولرئيــس لجن ــال عملي ــزام بالســرية حي علــى المراقبيــن االلت

ذلــك. 
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تنبيهات
على جميع الناخبين والناخبات:

Ë .المقيدين في السـجل التجاري ضمـن دائرة الغرفة قبل 25 / 2 / 1441هـ ، وسجالتهم سارية المفعول
Ë .المسددين اشتراكاتهم بالغرفة لعام 2019، قبل 24 / 10 / 2019م
Ë .واشتراكاتهم بالغرفة سارية المفعول لعام 2020م

مرعاة ما يلي:
في جميع الحاالت يجب أن يكون اسم الناخب/الناخبة ومنصبه مقيد في السجل التجاري.	. 
للمنشأة )مؤسسة أو شركة( صوتًا واحدًا وإن تعددت فروعها.	. 
)أصحــاب / صاحبــات( المؤسســات الفرديــة يصوتــون مباشــرة دون الحاجــة إلــى تفويــض، أو ينــوب عنهــم 	. 

مديــر المؤسســة بموجــب تفويــض.
الشــركات يصــوت عنهــا: رئيــس مجلــس اإلدارة مباشــرة دون الحاجــة إلــى تفويــض، أو أحــد أعضــاء مجلــس 	. 

اإلدارة أو المديــر بموجــب تفويــض.
شركات الشخص الواحد تعامل معاملة المؤسسات الفردية.	. 
لــكل ناخــب أو ناخبــة اختيــار مترشــحين ) أو مترشــحتين( اثنيــن عــن فئــة التجــار ومترشــحين اثنيــن عــن فئــة 	. 

الصنــاع، والتأكيــد علــى اســماء المترشــحين الذيــن يختارهــم فــي شاشــة التصويــت.
ممنوع تصوير شاشات التصويت.	. 

للناخبين والناخبات
التجــاري.      الســجل  فــي  الناخبــة( ومنصبــه مقيديــن   / )الناخــب  اســم  يكــون  أن  يجــب  الحــاالت  فــي جميــع 

المؤسســات:
Ë  ــر المؤسســة بموجــب ــه مديــ ــى تفويــض، أو ينــوب عن ــة إل يصــوت مالــك المؤسســة شــخصيًا دون الحاجـ

تفويــض.
Ë .أن تكون المؤسسة ضمن قائمة الناخبين والناخبات
Ë .مسددة اشتراكها بالغرفة لعام 2020 م
Ë  .أن يكون لها سجل تجاري )رئيسي أو فرعي ضمن دائرة الغرفة( ساري المفعول

الشركــــات:
Ë  يصـــوت عنهـــا: رئيـــس مجلـــس اإلدارة بنفســه دون الحاجـــة إلــى تفويــض، أو أحــد أعضـــاء مجلــس اإلدارة أو

المديــر بموجــب تفويــض.
Ë .أن تكون الشركة ضمن قائمة الناخبين والناخبات
Ë .مسددة اشتراكها بالغرفة لعام 2020 م
Ë .أن يكون لها سجل تجاري )رئيسي أو فرعي ضمن دائرة الغرفة( ساري المفعول
Ë .شركات الشخص الواحد تعامل معاملة المؤسسات الفردية
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دعـــــوة

رقم االشتراك )                   (

سعادة/                                                                          سلمه الله 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
يســر لجنــة االشــراف علــى انتخابــات أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض دعوتكــم للمشــاركة فــي انتخــاب 

أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الثامنــة عشــرة )1441-1445هـــ(.
علمًا بأن مواعيد وآليات التصويت ستكون على النحو التالي :

التصويت إلكتروني عن بعد بحيث يستطيع الناخب / الناخبة اإلدالء بصوته من موقعه.	 
يبــدأ التصويــت إلكترونيــًا مــن خــالل الرابــط اإللكترونــي )voting.mci.gov.sa( مــن الســاعة )8( صباحــًا مــن يــوم الثالثــاء 	 

ـ الموافق 2020/2/13م . ـ الموافــق 2020/2/11م، إلــى الســاعة )8( مســاء مــن يــوم الخميــس 1441/6/19هــ 1441/6/17هــ
ســوف يتــم إعــالن النتائــج بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التصويــت عبــر وســائل االتصــال المتاحــة، وعلــى موقعــي الــوزارة والغرفة، 	 

وعلــى شاشــة العــرض بمركــز الريــاض الدولــي للمعــارض والمؤتمرات.
لالستفسار يمكن مراجعة اللجنة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أو االتصال على )920000667(.  	 

شاكرين لكم تعاونكم

لجنة اإلشراف على االنتخابات     
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المترشحون والمترشحات
النتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض

للدورة الثامنة عشرة )1441-1445هـ(
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فئة التجار
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فئة التجار 
إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ 

رقم المترشح )1(
المؤهالت العلمية:

بكالوريوس الهندسة المعمارية 2011
جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية

الرؤية   

تطويــر االقتصــاد الســعودي كمنظومــة أو كأفــراد أو برامــج يحتــاج إلــى توجهــات اســتراتيجية واضحــة متناغمــة مــع التوجهــات 
الرســمية وطبيعــة حركــة االســتثمارات واألمــوال ومعرفــة التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والتناغــم معهــا. 

ومــن ذلــك تتلخــص رؤيتــي فــي المســاهمة الجــادة فــي تطويــر منظومــة االقتصــاد الوطنــي ضمــن هــذه المعــارف المهمــة، مــع 
ــر الفعلــي للبرامــج والمبــادرات والنشــاطات التــي تجعــل مــن هــذه التوجهــات االســتراتيجية واقعــًا ملموســًا  اإلهتمــام بالتطوي

يمكــن قياســه ومــن ثــم تطويــره.

هذا ينطبق على رؤيتي عند الترشح للدخول في منظومة الغرفة التجارية كمرشح عن القطاع التجاري والتى تتركز فى :

 معرفــة االحتياجــات والخدمــات والتطــور المطلــوب مــن قبــل المشــتركين والتعامــل بشــكل علمــي فعــال قــادر علــى  تحقيق 	 
ذلــك فــي المملكــة وتطويرهــا ودعمها لتواكــب التغيرات.

المحافظة على قوة القوانين واألنظمة التي تحافظ على محافظ االستثمارات الرئيسية. 	 
التناغــم والتفاهــم مــع القطــاع الرســمي لتواكــب قراراتــه مــا يتطلــع إليــه أصحــاب وصاحبــات االعمــال وتقليــل تأثيرهــا عنــد 	 

الحاجــة إلــى قــرارات تغيــر شــكل المنظومــة االقتصاديــة .
دعــم كل مــا يرفــع مســتوى أعمــال الشــباب كمنشــآت أو اســتثمارات والتواصــل مــع الجهــات الرســمية واالهليــة والقطــاع 	 

الثالــث لدعمهــم.   

األهداف   

على المستوى الوطني ونطاقاته المتعددة

خدمة االقتصاد الوطني ضمن منظومة عريقة	 
تنظيم برامج خدمات التاجر والصناعي السعودي 	 
التناغم بين التحوالت في النظام الرسمي واالستثمار 	 
التحول الصناعي ورفع مستوى المحتوى السعودي 	 
دعم المشاريع الوطنية الكبرى في السعودية والتكامل معها	 
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تطوير منظومة التجارة اإللكترونية 	 
تطوير المنظومة الهندسية لتواكب توجهات السوق	 
تطوير المنظومة اللوجستية لخدمة األعمال التجارية	 

على مستوى المواطن السعودي

خدمة اقتصاد المملكة من خالل أصحاب األعمال والمواطنين عمومًا	 
تطوير منظومة العمل الداخلية للغرفة 	 
دراسة السوق وبيان احتياجات المواطن التجاري والصناعي	 
القوانين الخادمة لالقتصاد االنتاجي للمواطن	 
تكثيف برامج التدريب والتمكين الصناعي للمواطنين	 
المساهمة في توفير الطاقات البشرية من خالل التدريب 	 
دعم شركات تطوير منصات التطوير واألفراد السعوديين	 
دعم مبادرات تحديث متطلبات السوق السعودية السعودية	 

الخبرات  

عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات والبراندات والمتخصصة في أكثر من مجال 	 
Ë في اإلدارة الشاملة – ممثلة في شركة كدن العالمية القابضة
Ë في قطاع اإلنشاءات والعقار  – شركة أوتاد
Ë  في قطاع التجزئة للمستحضرات – ذا فيس شوب للمستحضرات
Ë  في قطاع التغذية – سلسلة مقاهي كافي بانيه
Ë  في قطاع التغذية :  سلسلة مخابز بروباغيت
Ë  في مجال الصناعة: مصنع ريفون للخياطة ومصانع شركة الدفة لصناعة المالبس التجارية
الرئيس التنفيذي لشركة الدفة 	 
مديرًا للمشاريع والتخطيط والتحكم والسيطرة بشركة أوتاد	 

اإلنجازات   

إدارة المشاريع المتكاملة من خالل إنشاء برج مجدول  	 
قيادة التحول إلى التجارة اإللكترونية في شركة الدفة	 
إدارة برامج التوطين في المجموعة من خالل البرامج الدقيقة والتحول 	 
تأسيس وإدارة فرق العمل المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية و االستثمارية	 
نقل الصناعة العالمية للصناعة المحلية من خالل شركة الدفة 	 
استقطاب العالمات التجارية للسوق السعودي ونشرها وتمكين المواطنين من الحصول عليها	 
المحافظــة علــى تراثنــا للــزي الســعودي فــي العالــم العربــي والعالــم االســالمي ونشــر الســمة الســعودية فــي مختلــف 	 

الــدول العربيــة
االبتكار وميكنة الصناعات التقليدية وتحويلها إلى صناعة مميكنة كما هو حادث في قطاع الملبوسات الرجالية 	 
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فئة التجار 
أحمد بن عبدالرحمن عبدالله الجريسي 

رقم المترشح )2(

المؤهالت العلمية :

دبلوم عالي للعلوم المالية والتجارية

الرؤية   

كثيــرة جــدًا وكلهــا تصــب بمصلحــة قطــاع المــال واألعمــال والقطــاع الصناعــي ومصلحــة الوطــن والمواطن وهــذا المهم وعندي 
خطــط ودراســة انشــاء مصنــع وطنــي نفــس نشــاطنا التجــاري بــدل مــن االســتيراد نســأل الله التوفيــق والنجاح

األهداف   

ستعلن في برنامجي االنتخابي 

الخبرات  

50 عام في المجال التجاري في سوق اشيقر والسوق المشهور سوق الجفرة 	 
األجهزة المكتبية والقرطاسية	 
العقار والبناء	 
الحج	 
المواد الغذائية 	 
جملة اكسسورات الجوال	 
كنــت اذهــب مــع والــدي وانــا صغيــر إلــى متجــره بســوق أشــيقر وســوق الجفــرة حيــث يعتبــر والــدي مــن أول مــن أســس مكتبة 	 

مدرســية بســوق أشــيقر 1375هـ، وتعلمت منه الكثير بمجال المال واألعمال

اإلنجازات   

من فضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وعلى راس الجميع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
انجزت الكثير وانا راضي على نعمة الله 

عنــدي حاليــًا أكبــر ملتقــى تجــاري يعتبــر معهــد عــن بعــد الهــدف منــه تعليــم الشــباب بنــات وشــباب علــى أصــول التجــارة وهــو مجانًا 
يشــارك االن فيــه ٢٥٦ بنــت ورجــل مــن جميــع أنحــاء الوطــن ومــن ينتظــر الدخــول كثير
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فئة التجار 
أحمد بن فهد عبدالله بن دخيل  

رقم المترشح )3(   
المؤهالت العلمية  

حاصل على دبلوم عالي في اإلدارة والعديد من الدورات التعليمية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

الرؤية   

المســاهمة فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة لقطــاع األعمــال فــي الغرفــة التجاريــة ، بمــا يلبــي احتياجــات رجــال األعمال الحالية ويســتجيب 
لتطلعاتــه المســتقبلّية بمــا يتناســب مــع برامــج التحــول الوطني ورؤيــة المملكة 2030م 

األهداف   

المساهمة في تحقيق نقلة لقطاع االعمال.	 
المساهمة بتلبية احتياجات رجال االعمال .	 
خلق تواصل فعال بين رجال االعمال والغرفة التجارية	 
العمل الفعال ضمن فريق عمل محترف للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.	 

الخبرات    

الشــريك المؤســس - نائــب رئيــس مجلــس االدارة و العضــو المنتــدب لشــركة الدخيــل للعــود والتــي تعــد إحــدى الشــركات 	 
الرائــدة فــي مجالهــا حيــث يزيــد عــدد فروعهــا داخــل وخــارج المملكــة عــن 80 فرعــًا. كمــا ُيعــد مصنــع الدخيــل للعــود هــو أحــد 
أكبــر المصانــع مــن نوعهــا حيــث يمتلــك المصنــع أحــدث مــا وصلــت إليــه التقنيــة المطبقــة فــي مجــال تصنيــع العطــور ومــواد 

التجميل.
يمتلــك خبــرة واســعة فــي مجــال األعمــال وخبــرات إداريــة متنوعــة لمــدة تزيــد عــن 30 ســنة معظمهــا فــي مجــال تجــارة العود 	 

والعطور ومشتقاتها.
اســتطاع أن يقــود الشــركة مــن متجــر صغيــر بــدأه مــع شــريكه حتــى وصلــت الشــركة حاليــًا إلــى مصــاف الشــركات األولــى فــي 	 

مجــال العــود والعطــور تجــارة وصناعــة مــن خــالل مصنــع الدخيــل للعــود الــذي ينتــج حاليــًا أكثــر مــن 500 صنــف مــن عطــور 
ومشــتقات العطــور مثــل المخلطــات ودهــن العــود ومنتجــات العنايــة بالبشــرة ومنتجــات العنايــة المنزليــة والعديــد مــن 

األصنــاف األخــرى.
حصل على شهادة بيز العالمية في التميز في إدارة األعمال.	 
لديه اسهامات مقدرة في خدمة المجتمع وبرامج المسئولية اإلجتماعية 	 
المساهمة في بناء عالمة تجارية أصبحت اآلن في مصاف العالمات التجارية األولى في المملكة العربية السعودية.	 
تغيــر الصــورة النمطيــة عــن شــركات العطــور عــن كونهــا مســتوردة الــى صناعــة وطنيــة )صنــع فــي الســعودية( وإبــراز الصناعــة 	 

الســعودية للعطــور مــن خــالل مصنــع الدخيــل للعــود.   
بنــاء فــرق عمــل احترافيــة ذات خبــرات متميــزة ســاهمت فــي تطويــر العمــل فــي هــذا المجــال علــى مســتوى المملكــة العربيــة 	 

السعودية.
تبنــى تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الســعوديين وذلــك مــن خــالل برنامــج اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة للعمــل فــي الشــركة فــي 

مختلــف فروعهــا.
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فئة التجار 
أسامة بن محمد عبدالعزيز السابق 

رقم المترشح )4(
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس الهندسة الكهربائية )تخصص إتصاالت( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1995م.

الرؤية   

لنكن وقود تحقيق الرؤية 2030.

األهداف   

رفع كفاءة الخدمات اإللكترونية بين القطاع الخاص والعام لتسهيل العمل وتقليل التكلفة.	 
توســيع قاعــدة المســاهمين فــي القطــاع الخــاص عــن طريــق تدريــب رائــد ورائــدة األعمــال و تهيئــة البيئــة المناســبة لتحقيــق 	 

الكفايــة الماليــة. 
دعــم تقنيــات و آليــات التحــول الرقمــي مثــل  الجيــل الخامــس وإنترنــت األشــياء لتوفيــر الوقــت وتســهيل إســتخدام التقنيــة 	 

ممــا يحقــق رفــع اإلنتاجيــة.
تطوير بيئة العمل للمنشات الناشئة والصغيرة وإيجاد فرص أعمال وإستثمار لهم.	 
العمل على تيسير وتسريع إجراءات منح التراخيص الالزمة لمزاولة وبدء األنشطة بما فيها المشروعات الريادية.	 
بناء منصة للتواصل والتكامل بين رواد ورجال األعمال  إليجاد الدعم الفكري والمالي. 	 
تمكين أصحاب األعمال المهنية واألعمال من المنازل باستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لرفع المبيعات.	 

الخبرات

أكثر من23 عاًما من الخبرة العملية في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.	 
عضو مجلس إدارة عدة شركات في االتصاالت وتقنية المعلومات والمقاوالت .	 
حاليًا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية ألجهزة اإلتصاالت )مساهمة مغلقة(.	 
عضو في جمعية رعاية الطفولة الخيرية في الرياض.	 
عضو في جمعية هندسة اإلتصاالت السعودية.	 

اإلنجازات 

اإلسهام في تأسيس وتطوير أول شبكة للجوال بالمملكة العربية السعودية عن طريق تصميم وتنفيذ وإدارة المنظومة .	 
إستقطاب وتوظيف أكثر من ٥٠٠٠ موظف من الكفاءات المحلية والعالمية في قطاع اإلنترنت واإلتصاالت والتقنية.	 
رعاية أكثر من ٥٠ رائد أعمال في عدة مجاالت.	 
تأسيس تطبيق خيري -دال- لتعريف بالجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية وربطهم بالمتبرعين والمساندين.	 
تأسيس العديد من الشركات في بناء البنية التحتية والتشغيل والصيانة والمقاوالت	 
الحصول على العديد من الجوائز في التميز بالعمل.	 
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فئة التجار 
بدر بن منديل محمد الفهيد 

رقم المترشح )5(
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس إدارة أعمال من كلية اإلقتصاد و اإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز

الرؤية   

نســعى إلــى خدمــة بالدنــا وديننــا اإلســالمي،لتكون بالدنــا نموذجــًا ناجحــًا ورائــدًا فــي مجــال األعمــال بتنميــة و تمكيــن الشــباب 
علــى االنتــاج و األبــداع فــي مختلــف المجــاالت وأعلــى مســتويات المهــارة، والســير فــي خطــى إصالحيــة وتطويريــة تســهم فــي 

تحقيــق رؤيــة المملكــة .

األهداف   

» نعمل معًا بعون الله ،لنواصل االرتقاء بمملكتنا المملكة العربية السعودية« 
استثمار طاقات ومواهب وطموحات شبابنا وشاباتنا

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع االبتكار واإلبداع ونشر ثقافة العمل الحر.
المساهمة في تحسين وتطوير بيئة االستثمار واألعمال جعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين .

المساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية في المملكة.
المساهمة في نهوض اإلقتصاد الوطني.

تحقيق أهداف الغرفة التجارية المرجوة من إنشائها. 
المساهمة في تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية،و مستوى الخدمات المقّدمة.

السعي في زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السعي إلى زيادة االنتاج المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

السعي إلى تقليل عدد العاطلين عن العمل.    
دعم أصحاب المشاريع المتعثرة .

الخبرات : 

خبرة في المهام اإلدارية 
صاحب مؤسسة و مدير ومؤسس لشركة منذ٢٣ عام

مدير تنفيذي لمصانع
خبرة في العمل مع القطاع الحكومي و الخاصة

العمل مع البلديات ووزارة الصحة والتعليم  
Microsoft Office  Photoshop, Indesign خبرة في استخدام الحاسب وبرامج

اإلنجازات 

بتوفيــق مــن اللــه عملــت فــي وظيفــة حكوميــة وبعدهــا انتقلــت الــى االعمــال التجاريــة ونفــذت اعمال حكومية واهليــة وتعاونت 
مــع شــركات وافــراد فــي مجــاالت مختلفــة وعملــت في االعمال التســويقية  
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فئة التجار 
 خالد بن عبدالكريم عبدالعزيز الجاسر  

رقم المترشح )6(
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس إدارة أعمال )تسويق( جامعة الملك سعود عام 1994م.
ماجستير أنظمة الحاسب اآللي، إدارة األعمال )CIS( جامعة ديترويت مارسي-الواليات المتحدة األمريكية.

الرؤية   

إذكاء قيمة المواطنة وأهمية العطاء بمقاييس ُتواكب رؤيتنا الحالمة.

األهداف   

خلق فرص استثمارية دعمًا للتحول الوطني ورؤية 2030.	 
تحفيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعمًا لشباب وشابات األعمال.	 
دعم وتأهيل ذوي الهمم للدخول في سوق العمل.	 
تحسين بيئة الشركات العائلية تمكيًنا لألجيال القادمة من الحفاظ عليها.	 
استقطاب الفرص االستثمارية للغرف التجارية الفرعية.	 
ربط مشاريع شباب وشابات األعمال الرائدة برجال األعمال والمستثمرين. 	 
تحسين بيئة المتقاعدين.	 
تفعيل دور سيدات األعمال باعتبارهن شريكات في صناعة القرار.	 

الخبرات : 

2010/1 – حتى اليوم 	 
رئيس شركة مجموعة اماكن الدولية.	 
2008/11/01حتى2009/08/30	 
مدير عام المصانع بشركة أسواق عبد الله العثيم ادارة المصانع شركة مساهمة مفتوحة. 	 
1998حتى 2008/10/10	 
مدير عام. شركة الجاسرية للتمويل )مساهمة مقفلة(.	 
 	 )1998/12 – 1998/2( 
موظف في قسم التسويق بشركة بيبسي كوال العالمية - دبي - اإلمارات العربية المتحدة 	 
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اإلنجازات 

معتمد أول بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين	 
شريك شركة الجاسرية للتمويل مساهمة مقفلة	 
عضـو لجنة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة	 
مؤســس ورئيــس لجنــة التقســيط بالغرفــة التجاريــة لدورتيــن متتاليتيــن ومــدة كل دورة 4 ســنوات والمرشــح مــن قبــل األميــن 	 

العــام لغرفــة الريــاض األســتاذ/ حســين العــذل )ســابقا( 
مؤســس وعضــو اللجنــة الوطنيــة لشــباب األعمــال بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة والمرشــح مــن قبــل نائــب األميــن العــام لغرفــة 	 

الريــاض األســتاذ/ حمــد الحميــدان )ســابقا( 
فتح قنوات عمل مع صندوق التنمية العقارية. 	 
عضو اللجنة التجارية الرئيسية بغرفة الرياض والمرشح من قبل األمين العام لغرفة الرياض األستاذ/ حسين العذل	 
عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف على مستوي المملكة والمرشح من قبل نائب أمين عام الغرفة     	 
عضو لجنة الخدمات العقارية بغرفة الرياض )سابقا(  	 
عضو لجنة التمويل والتثمين العقاري بغرفة الرياض )سابقا( 	 
عضو اللجنة العقارية الرئيسية بغرفة الرياض)حاليا( 	 
رئيس لجنة التمويل والتثمين واالستثمارات العقارية بغرفة الرياض)حاليًا(.	 
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فئة التجار 
 خالد بن محمد ظافر القحطاني  

رقم المترشح )7(
المؤهالت العلمية  

حاصل على بكالوريوس اإلعالم – جامعة الملك سعود 1985م 

الرؤية   

تحقيق دور ريادي لغرفة الرياض لتنمية اقتصادية شاملة 

األهداف   

تحقيق التشاركية اإليجابية بين القطاع الخاص والعام لتعزيز التنمية الشاملة لمدينة الرياض .	 
تحسين وتطوير بيئة العمل  فيغرفة الرياض والعمل على نقل مبنى الغرفة الى أحد الواجهات المميزة لمدينة الرياض.	 
تمكين فروع الغرفة لدعم وتطوير برامجها لخدمة منتسبيها.	 
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإلستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في برامج الرؤية	 
تأهيل وتنمية الشباب السعودي من خالل برامج التدريب والتأهيل المعتمدة للمساهمة في دعم سوق العمل	 
تمكين دور المرأة في ممارسة األعمال وتعزيز مشاركتها في اللجان القطاعية المتنوعة والبرامج والفعاليات ذات العالقة.	 
دعم وتنمية الصادرات السعودية وربطها باألسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري	 
تفعيل دور القطاع اللوجستي لخدمة وخفض التكلفة لجميع القطاعات اإلقتصادية	 

الخبرات : 

الرئيس التنفيذي (شركة خالد الظافر واخوانه اللوجستية)	 
رئيس مجلس إدارة  (مصنع المقطورة الحديثة)	 
عضو اللجنة التجارية (غرفة الرياض)	 
رئيس لجنة التخليص الجمركي (غرفة الرياض)	 
عضو اللجنة الوطنية اللوجستية (مجلس الغرف)	 
عضو اللجنة االستشارية اللوجستية (وزارة النقل)	 
رئيس مجلس إدارة (شركة المدى للشحن)	 
رئيس مجلس إدارة (شركة الصفوة لتسويق التمور)	 
عضو لجنة تيسير التجارة عبر الحدود (وزارة التجارة)	 
عضو لجنة تمكين الصناعة (هيئة مدن)	 
عضو مجلس األعمال السعودي العراقي (مجلس الغرف)	 
عضو مجلس األعمال السعودية المغربي(مجلس الغرف)	 
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اإلنجازات 

 	NIDLP المشاركة في برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية
المشاركة في برنامج ( فسح البضائع خالل 24 ساعة ) لتسهيل العمل في بيئة الموانيء.	 
المشــاركة بتقديــم المقترحــات فــي اللوائــح الخاصــة بالقطــاع اللوجســتي الســعودي )الئحــة وكالء المالحــة – الئحة وســطاء 	 

الشــحن البحــري – الئحــة المخلصيــن الجمركييــن – الئحــة النقــل البــري( 
المشاركة في مبادرة (نافذة السداد الموحد) في منصة فسح	 
المشاركة في تطوير مجموعة من المنصات اإللكترونية مثل منصة فسح والمنصات اللوجستية األخرى	 
المشاركة في تمديد فترة السماح للشاحنات بين الميناء الجاف ومستودعات التجار في جنوب الرياض .	 
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فئة التجار 
 خالد محمد البسامي  

رقم المترشح )8( 
المؤهالت العلمية  

 ماجستير العلوم في القيادة واإلدارة    )تخرج عام 2011 من جامعة ال فيرن(  ال فيرن ، كاليفورنيا	 
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال )تخرج عام 2002 - الجامعة األردنية(  عمان، األردن	 

الرؤية   

منبرا للتكامل االقتصادي بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 اللوجستية.

األهداف   

تأسيس حاضنات فعالة في الغرفة التجارية من اجل تحفيز بيئة االعمال للفرص االستثمار ية والتنموية.	 
التعاون مع بقية اعضاء الغرفة لتقديم مبادرات وحوافز لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز االنتماء والتواصل.	 
دفع عجلة االقتصاد السعودي القومي. 	 
تحفيز روح التجديد ومشاركة الشباب والشابات في كل لجان الغرفة واالستفادة من الخبرات المتنوعة.	 
دعم العنصر النسائي في دخول مجال اللوجستيات والمساهمة في تأسيس جمعية نسائية في صناعة اللوجستيات.	 
التواصل مع الهيئات والوزارات الحكومية لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه التجار. 	 
زيادة عدد منتسبي غرفة الرياض والمستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. 	 
تشــجيع الحــوار مــع القطــاع الخــاص ومــع وزارة النقــل للتغلــب علــى مشــاكلهم فــي تطويــر اللوائــح واالنظمــة ومتطلبــات 	 

الواقــع.
المساعدة والمساهمة في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خالل مبادرات جديدة للقطاع	 

الخبرات : 

اللوجستية )عضو مجلس إدارة – أبريل 2018م – حتى اآلن(  AMM شركة  	 
شركة مجموعة اعمال البسامي الدولية )الرئيس التنفيذي – فبراير 2017م – حتى اآلن( 	 
شــركة مجموعــة أعمــال البســامي الدوليــة )مديــر المبيعــات بالســعودية / مجلــس التعــاون الخليجــي – مــارس 2014م –ينايــر 	 

2017م( 
شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية )المدير اإلقليمي »المنطقة الوسطى« – مايو -2011 فبراير 2014م( 	 
شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية )مدير العمليات – يونيو 2007م –أبريل 2009م( 	 
الشركة الدولية المتحدة )مشرف تأمين – يناير 2002م – فبراير 2007م( 	 

اإلنجازات 

المساهمة في توسع مجموعة البسامي وفتح فروع لها دولية وفى منطقة الخليج  	 
الدعم والمساهمة في الحصول على شهادة األيزو 		0	:	900 لمجموعة البسامي الدولية	 
دعم السعودة في المجال اللوجستي 	 
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فئة التجار 
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري   

رقم المترشح )9( 

المؤهالت العلمية  

بكالوريوس كلية علوم األغذية والزراعة عام 2005 - جامعة الملك سعود 

الرؤية   

التناغم التام بين المستثمرين بالقطاع الخاص والجهات الحكومية للمساهمة في دعم االقتصاد

األهداف   

ريادة المملكة في صناعة الثروة المعدنية وتعظيم العائد منها.	 
دعم االستثمار الزراعي المحلي لتأمين األمن الغذائي في ظل الموارد المتاحة.	 
دعم وتطوير قطاع النقل اللوجستي.	 

الخبرات : 

)2005 – 2006( فرع الرياض القسم الزراعي - شركة المنيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاوالت.	 
)2006 – 2011( تدرج بعدة مهام في إدارة القسم الزراعي – شركة المنيف للتجارة والصناعة والزراعة.	 
)2011 – 2015( مساعد مدير مصانع صخور نجد للحجر والجرانيت 	 
)2015 حتى تاريخه( نائب المدير العام – شركة المنيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاوالت.	 
)2010 حتى تاريخه( عضو من أول مجلس إدارة للجمعية السعودية للزراعة العضوية وذلك لعدة دورات متتالية.	 
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فئة التجار 
سامي بن فهد بشر الرشيد   

رقم المترشح )10(  
المؤهالت العلمية  

 بكالوريوس هندسة اتصاالت
ماجستير أعمال

الرؤية   

غرفة تحوي الجميع.

األهداف   

تعزيز حضور الغرفة في مجتمعات شباب األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.	 
بث الروح في مخرجات الغرفة من برامج ودورات وورش عمل عبر تقديمها بقالب حيوي بعيد عن التقليدية.	 
خلق مناخ داعم للمرأة، يعزز من دورها ويعمل على توفير بيئة مشجعة لها.	 
تمكين كل شرائح التجار، مجتمعاتهم وقطاعاتهم من الوصول لخدمات الغرفة واالستفادة منها.	 
التركيز على القطاعات النامية مثل: السياحة، التقنية، الصناعة، األغذية.	 
تعزيز ثقة كل تاجر وتاجرة في تمثيل غرفة الرياض لمجتمع التّجار ككيان يكفل إيصال صوتهم وتسهيل أعمالهم.	 

الخبرات : 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سماءات	 
 	.Foodie tribe، Lavad، Rings ،شريك مؤسس ومستثمر في عدة شركات: سماء الشرقية، أديم
نائب رئيس لجنة الدعاية واإلعالن في غرفة الرياض	 
عضو مجلس إدارة جمعية التسويق	 
مستشار غير متفرغ لشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية	 

اإلنجازات 

مسثتمر في شركات تقنية عربية وأجنية.	 
متحدث ومحاضر في التسويق واألعمال	 
تمثيل المملكة في عدة مؤتمرات ومحافل دولية	 
 	Forbes أحد رواد األعمال األكثر إبداعًا حسب تصنيف
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فئة التجار 
سعود بن حمود السهلي    

رقم المترشح )11(  
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس في المحاسبة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود- الرياض، عام 1992م.	 
درجــة الماجســتير فــي نظــم المعلومــات للحاســب اآللــي، جامعــة ديترويــت ميرســي، واليــة ميتشــجن، الواليــات المتحــدة 	 

األمريكيــة، عــام 1997م.
درجة الدكتوراه في تقنية المعلومات بتقدير ممتاز من جامعة أيوا الشمالية في الواليات المتحدة األمريكية عام 2000م.	 

الرؤية   

المســاهمة فــي بنــاء بيئــة أعمــال اقتصاديــة وغرفيه،واعيــة وُمنفتحــة وفاعلــة؛ وإيجــاد كوادرَفِتَيــة وكفايــات وطنيــة مؤَهلــة 	 
ل المســتحيل إلــى واقــع والحلــم دائًمــا إلــى حقيقــة.. تحــوِّ

األهداف   

تطوير خدمات غرفة الرياض اإللكترونية لتواكب تطور الحوكمة اإللكترونية.	 
العنايــة بصناعــة المعرفــة كأولويــة كبــرى؛ كهــدف رئيــس أســعى لتحقيقــه ضمــن برامــج التنميــة المســتدامة لشــباب األعمــال 	 

فــي منطقــة الريــاض، القــادر علــى تحقيــق الريــادة.
تركيــز الــرؤى االقتصاديــة كافــًة علــى دعــم شــباب وشــابات األعمــال؛ واســتثمار طاقاتهــم وطموحاتهــم المتطلعــة للتطويــر 	 

كــة لدعــم برامــج رؤيــة التحــول الوطنــي 2030م. والتغييــر اإليجابــي بوصفهــم قــوة ناعمــة ومحرِّ
المساهمة في دعم قطاعات األعمال، وفي القلب منها: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 
تحفيز المرأة وتشجيعها للمشاركة في التنمية االقتصادية المستدامة وتفعيل مجاالت االستثمار المناسبة لها.	 
االرتقاء بجودة ومستوى منتجاتنا الوطنية؛ لتكون قادرة على التنافسية في األسواق العالمية.	 

الخبرات : 

خبــرة تنفيذيــة، عمليــة وقياديــة وإداريــة، ألكثــر مــن عشــرين عاًمــا فــي قطاعــات ماليــة، وإداريــة، وصناعيــة وتنمويــة، وتقنيــة 	 
معلومات، وقيـادة منظمات شبه حكومية وتدريس في الجامعات السعودية، عمل خاللها مديًرا تنفيذًيا لمركز المعلومات 
االقتصاديــة فــي غرفــة الريــاض، ثــم مديــًرا عاًمــا لمديــر مركــز المعلومــات والبحــوث فيهــا، ثــم مســاعًدا تنفيذًيــا لألميــن العــام، 
فأمين عام مكلف للغرفة ألكثر من خمســة عشــر شــهًرا، ومســاعًدا لألمين العام لغرفة الرياض للقطاع االقتصادي لمدة 

)4( ســنوات ويشــغر حاليًا  رئيس مجلس ادارة شــركة دار الســالم بســجل وخبرات حافلة باإلنجازات في المجاالت التالية:
تخطيط األعمال االستراتيجية . 1
إدارة الوسائط والفعاليات االقتصادية. 2
مؤسسات المجتمع األهلي. 3
تطوير األعمال. 4
القيادة وريادة األعمال. 5
التقنية والمعلومات. 6
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وتشــمل الخبــرات االستراتيجية،ســابق الخطــط االســتراتيجية، المنوطــة بــي واإلشــراف علــى تحويلهــا إلــى حلــول عمليــة وقيــاس 
األداء؛ تحقيًقــا لألهــداف المنشــودة، ومــن ذلــك:

اإلشراف على إعادة البناء االستراتيجي والهيكلة اإلدارية والقانونية والتنظيمية لغرفة الرياض.	 
اإلشراف على تطوير الخطة االستراتيجية لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بغرفة الرياض.	 
اإلشراف على بناء وتصميم االستراتيجية التسويقية و إعادة الهيكلة االستراتيجية لمركز المنتجات الوطنية بغرفة الرياض.	 
اإلشــراف على فعاليات معرض الفرص االســتثمارية في وزارة الدفاع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لتوطين 	 

صناعــة قطع الغيار.
اإلشراف على بناء الخطة االستراتيجية للجنة أصدقاء المرضى بغرفة الرياض.	 
اإلشراف على فريق عمل غرفة الرياض لتفعيل رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020م.	 
اإلشراف على تحرير وطباعة كتاب توثيقي عن اللجان القطاعية في غرفة الرياض منذ تأسيسها حتى اآلن.	 

اإلنجازات 

رئاسة سابقة لفرق عمل متخصصة للتخطيط االستراتيجي	 
رئاسة فريق عمل التخطيط لمشروع إنشاء مؤشر لمبيعات التجزئة بالمملكة.	 
رئاسة فريق العمل المكلف بالتخطيط لمشروع إنشاء مراكز لرعاية أطفال العامالت باألسواق التجارية.	 
 المشاركة في فريق العمل المكلف بالتخطيط لمشروع إنشاء كلية إدارة أعمال. 	 
نشــر مــا يناهــز ســبعين )70( مقــااًل صحفًيــا خــالل الفتــرة 2006-2014م فــي الصحف الســعودية عامــة وصحيفة االقتصادية 	 

خاصة.
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فئة التجار 
سعود بن صالح بن زوبع الشمري   

رقم المترشح )12(  
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس شريعة - جامعة اإلمام محمد بن سعود

الرؤية   

التنمية المستدامة في االقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030

األهداف   

العمل على رفع كفاءة اإلنفاق للمنشأت الصغيرة والمتوسطة
المساهمة في حل المعوقات التي تواجه شباب وشابات االعمال	 
المساهمة في دعم شباب وشابات األعمال بالتحول الرقمي	 
تنمية وتوسعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة	 
اظهار الجانب المضيء لرياديين األعمال ومساهمتهم المجتمعية	 
 العمل على تمكين وحث شباب وشابات االعمال االجتماع مع نظائرهم بالدول االخرى	 

الخبرات 

رجل اعمال	 
العضو المنتدب بشركة آركو لالستقدام حتى األن	 
المدير التنفيذي لمنشأة أعمال الزوبع من 2002 إلى 2008 م	 
نائب الرئيس التنفيذي بالمعهد السعودي لتنمية الموارد البشرية من 2008 م إلى 2014 م	 
عضو باللجنة التنفيذية بمجلس االعمال السعودي االيرلندي بمجلس الغرف السعودية	 
عضو هيئة المحامين السعوديين	 

اإلنجازات 

تم تكريم شركة آركو من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود	 
حصلت آركو على جائزة كأول شركة سعودية من لينكدإن عام 2018 لعملها على رؤية 2030	 
حاصل على جائزة التميز من الغرفة التجارية بالرياض	 
تم رفع كفاءة االنفاق في المنشأت التي عملت بها	 
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فئة التجار 
سعود النفيعي   

رقم المترشح )13(  
المؤهالت العلمية  

متعلم

الرؤية   

أن أكون صوت فعال لكافة منتسبي الغرفة ومتفاعل مع قضاياهم .

األهداف   

أن أكون صوت المنتسبين الحقيقي .	 
تطوير خدمات الغرفة المقدمة للمنتسبين بشكل أفضل .	 
إشراك رجال وسيدات األعمال في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصالحهم االقتصادية .	 
تقديم الخدمات التي تساند أعمال القطاع الخاص .	 
التصدي لما قد يلحق أي قطاع اقتصادي من أضرار من أي جهة والعمل على وقف ذلك بالطرق القانونية .	 
دعم قطاع سيدات األعمال وتعزيز مساهمته االقتصادية .	 

الخبرات 

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمواصالت ) سـاتـكـو (	 
رئيس مجلس إدارة شركة ساس الوطنية               	 
رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت الخليجية	 
مدير عام شركة مواصالت الوطن                        	 
رئيس مجلس إدارة شركة نخبة المواصالت السعودية 	 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمواصالت الجديدة          	 
رئيس مجلس إدارة شركة تم العربية	 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمواصالت الحديثة         	 
الرئيس التنفيذي شركة مواصالت القصيم	 

اإلنجازات 

شارك في إعداد اللوائح واألنظمة مع وزارة النقل .	 
شارك في إعداد اللوائح مع وزارة الشئون البلدية والقروية .	 
شارك مع المرور في بعض األنظمة المتعلقة بالنقل .	 
شارك في نظام الغرف مع هيئة الخبراء .	 
شارك مع هيئة الخبراء وهيئة النقل في تنظيم النقل الداخلي .	 
شارك في منظومة الخدمة اإللكترونية المقدمة من شركة علم للمستثمرين .	 
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شارك مع وزارة التعليم في النقل التعليمي .	 
شارك مع هيئة النقل في تعديل بعض األنظمة واللوائح وآلياتها .	 
اإلسهام في تطوير الخدمات اإللكترونية المقدمة من الغرفة والجهات ذات العالقة للمنتسبين .	 
شارك مع المركز الوطني للتنافسية في تنظيم وتذليل معوقات القطاع الخاص .	 
شارك مع وزارة العمل في سياسات التوطين لقطاع النقل .	 
تقديم مبادرات لقطاع النقل وأنظمته مع وزارة النقل وهيئة النقل .	 
شارك مع الوفود السعودية في الخارج لحضور مؤتمرات للقطاع الخاص .	 
المشــاركة مــع هيئــة الجمــارك الســعودية فــي تنظيمــات خدمــات المســتثمرين فــي مجــال النقــل والتخليــص الجمركــي 	 

والمنافــذ الجمركيــة .
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فئة التجار 
سالفة بنت أنور عبدالمجيد جبرتي    

رقم المترشح )14(  
المؤهالت العلمية  

بكالوريوس كیمیاء حیوية
دبلوم عالي إدارة الموارد البشرية العالمية. 

الرؤية   

أن أكــون يــدا بنــاءة وطاقــة فاعلــة و إضافــة نوعيــة لبيئــة ريــادة األعمــال وتطويرهــا وذلــك بالتكامــل والتعــاون مــع جميــع مــا هــو 
متــاح مــن أدوات ووســائل وجهــات وفــرص تواكبــت و ازدهــرت مــع رؤيــة 2030 تعظيمــا ألثرها و للوصول ألكبر شــريحة بإذن الله

األهداف   

المساهمة في تفعيل دور التحول الرقمي وتبسيطه ليكون له أثر فعال في تطوير وتسهيل الريادة والتجارة واألعمال.	 
المســاهمة فــي تقليــص الفجــوة بيــن الجهــات التشــريعية المتعلقــة بالتجــارة وريــادة األعمــال وبيــن الــرواد والتجــار خصوصــا 	 

فئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
المساهمة في تحقيق رؤية المملكة بزيادة الدور الناجح والفاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني 	 

الخبرات : 

مدير عام مؤسسة الرؤية النافذة	 
المؤسس والرئیس التنفیذي لمؤسسة البرامج الكاملة للطاقة المتجددة وإدارة الطاقة	 
مستشار إدارة التغییر والموارد البشرية/مدير الموارد البشرية | مؤسسة األمیرة العنود الخیرية	 
عضوة في لجنة تحكیم طالب وطالبات التعلیم العالي | مؤتمر الملك عبد هللا للتعلیم العالي	 
محكمة في األولمبیاد الوطني لإلبداع العلمي | مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموھبة واإلبداع بالتعاون مع وزارة 	 

التربیة والتعلیم
مدربة معتمدة وكوتش ومعدة لمجموعة من الدورات بشھادات حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب(فوة 	 

العمل الوظفي،أخالقیات  والتمیز  النجاح  التحفیز،مھارات 
نائب رئیس مجلس اإلدارة و المدير المنتدب  |مؤسسة التواصل الخیرية	 
متحدثة تحفیزية  )تحفیز(، المھارات الحیاتیة، تطوير ذات)المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إدارة بلدية شرق الرياض، 	 

كلیة الیمامة ، مدارس المملكة، مدارس أمجاد قرطبة، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموھبة واإلبداع، مركز الحكمة 
اآلن للتدريب ... الخ

عضو لجنة الزمالة األوربیة العربیة في إدارة المنظمات غیر الربحیة |مؤسسة األمیرة العنود الخیرية	 

اإلنجازات 

إدارة وقيــادة كيــان متميــز فــي مجــال خدمــات واستشــارات تقنيــة المعلومــات بشــراكات ومســتويات عالميــة مــع مواكبــة 	 
الرؤيــة والتجربــة والحاجــة المحليــة.

تطوير الرؤية االستراتيجية و تفعيل الخطة التشغيلية لمجموعة من المبادرات الغير ربحية في مجموعة من الجهات.	 
تقديم استشارات نوعية في مجال التطوير الذاتي وتطوير المنظمات والقيادات.	 
الفوز بجائزة الشريك السنوي على مستوى المملكة كمزود للخدمات السحابية مع شركة انجرام العالمية 	 
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فئة التجار 
سلمان عبدالله بن سعيدان    

رقم المترشح )15(  

المؤهالت العلمية  

بكالوريوس علوم الكمبيوتر والرياضيات من الواليات المتحدة األمريكية عام 1986م
مقيم عقاري معتمد من هيئة المقيمين السعوديين

الرؤية   

تمكيــن األفــراد والقطاعــات كٌل فيمــا يخصــه مــن خــالل أهــداف وطمــوح الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بالريــاض لمواكبــة رؤيــة 
المملكــة 2020

األهداف   

أ.  تمكين دور الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقار والمقاوالت:
        1. المنافسة العادلة في أنشطه التجزئة لمواد البناء والتشطيبات.

        2. مسانده المناطق المتكاملة ذات الخدمات المشتركة مثل: خدمات الصيانة، خدمات الوساطة، اداره األمالك. 
        3. دعم الحلول التقنية في التصميم والتشييد والبناء.

ب. تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
    1. تفعيــل دور اللجــان فــي الغرفــة للعمــل بالتــوازي مــع لجنــة شــباب األعمــال فــي تشــغيل وتأهيــل التجــار األفــراد والشــركات 

الناشئة.
    2. ربط كافة المنشئات الصغيرة والمتوسطة بالوزارات ذات الصلة لتقديم كافة الحلول للمشاريع -التمويل -االستراتيجيات 

)مسرعات األعمال الحكومية(
    -3تدريــب وتطويــر الكــوادر البشــرية مــن خــالل منصــة الغرفــة وإطــالق حزمــة برامــج وتطبيقــات تخــص كيفيــة تمكيــن الشــركات 

الناشــئة والصغيرة والمتوســطة. 

ج . تمكين التجارة اإللكترونية: 
التركيــز علــى ان الفكــرة هــي األســاس للبيــع وكســب المــردود المالــي باالعتمــاد علــى خدمــات الشــركات الناشــئة والمتوســطة 

او التجــار االفــراد
تطوير الخدمات اللوجستية )وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية وإيجاد مناطق متكاملة الخدمات، وسائل النقل والمواصالت 

لنقل البضائع، اإلجراءات(.
أهيل الكوادر البشرية )البيع االلكتروني -المعرفة الكاملة الستخدامات التقنية -الحلول المالية والتقنية في الشراء أو البيع(
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الخبرات 

44 عام من االدارة لمجموعة شركات متخصصة في التطوير واالستثمار العقاري 	 
بــدأت الخبــرة عــام 1975م فــي مكتــب عبــد اللــه محمــد بن ســعيدان العقاري وممارســة العمل اإلداري الحديث مما ســاهم 	 

فــي صقــل موهبتــي بعــد عودتــي من األمريكية واكمال دراســة البكالوريوس. 
أسســت شــركات عــدة متخصصــة فــي مجــال التطويــر العقــاري والمســاهمة العقاريــة وذلــك فــي بدايــة عــام 1993 ومنهــا 	 

انطلق المفهوم العقاري لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات من خالل رسم منهج حقيقي للتطوير العقاري 
بمفهومــه الصحيــح مــن خــالل تأســيس شــركات ذات صلــة  كشــركة عقــاري لتقديــم الخدمــات )االستشــارية – التســويقية – 

األبحــاث الدقيقــة( وشــركة التقييــم العقــاري وشــركات عــدة مختصــة فــي الصيانــة والتشــغيل.
مــع بدايــة عــام 2006 بــدء منهــج التطويــر العقــاري بالنهــوض مــن خــالل االنتقــال من التطويــر العقاري الــى التطوير العمراني 	 

والحضــاري مــن خــالل اســتراتيجية جديــدة ســاهمت بشــكل مباشــر فــي البيــع والشــراء والتطويــر والخدمــات، وذلــك مــا عــزز 
دور مجموعــة ســلمان عبداللــه بــن ســعيدان للعقــارات فــي أن تكــون رائــدة فــي القطــاع العقــاري بالمملكــة ومنها تم اعتماد 

المجموعــة مــن وزارة اإلســكان فــي التطويــر العقــاري والســكني والعمرانــي.
مــع بدايــة 2010 انطلقــت مجموعــة ســلمان عبداللــه بــن ســعيدان للعقــارات فــي إنشــاء صناديــق عقاريــة وذلــك مــا جعلهــا 	 

تتصــدر المشــهد العقــاري مــن خــالل 6 صناديــق عقاريــة ســكنية ســاهمت بشــكل مباشــر فــي دعــم القطــاع الســكني بالمملكــة.

اإلنجازات 

انشاء مجموعة شركات عقارية متكاملة ومترابطة تخدم القطاع العقاري بشكل متكامل 	 
شــراكة نوعيــة مــع وزارة اإلســكان فــي مجموعــة مــن المشــاريع اإلســكانية وتطويــر االدوات التمويليــة للمشــاريع العقاريــة 	 

الكبــرى.
الحصول على فرنشايز شركة كولدويل بانكر كوكيل العالمية لتسويق العقاري. 	 
اول من أنشأ صناديق عقارية مع عدد من الشركات المالية والبنوك.	 
اول من ادخل استخدام التقنية الحاسوبية في المجال العقاري عن طريق برنامج )عقاري للتسويق العقاري( 	 
شــراكة نوعيــة متكاملــة لمجموعــة شــركات عالميــة لخدمــة المنتــج العقــاري فــي الصيانــة والتثميــن والتســويق وغيرهــا مــن 	 

المجاالت.
شراكة نوعية مع المعهد العقاري السعودي لتمكين عدد الشباب بتدريب منتهي بالتوظيف.	 
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فئة التجار 
سيف بن سعود بن ناشي الحنتوشي العتيبي    

رقم المترشح )16(  

المؤهالت العلمية  

بكالوريوس عالقات عامة
ماجستير إدارة مالية

الرؤية   

تهيئة قطاع االعمال للمساهمة في دعم برامج التحول الوطني - المملكة 2030

األهداف   

خلق واستقطاب الفرص االستثمارية وفق رؤية 2030

الخبرات 

خبرة طويلة في مجال إدارة االعمال	 
عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني	 
عضو مجلس األعمال السعودي األلماني	 
عضو غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية 	 
عضو مجلس األعمال السعودي المصري	 
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فئة التجار 
طالل بن سليمان خلف الحربي    

رقم المترشح )17(
المؤهالت العلمية  

الدكتوراه في الهندسة من المملكة المتحدة 

الرؤية   

رؤيتــي هــي وجــود مجتمــع مــن رجــال االعمــال الــذي يحققــون الرؤية الخاصة بالمملكــة 2030 ويعملون ضمن منظومة متكاملة 
تخــدم الوطــن وتحقــق المصالح المشــتركة بين الجميع

األهداف   

إيجاد هيكلية تنظيمية لقطاع االعمال لذوي االحتياجات الخاصة	 
المزيد من القرارات والتشريعات التي تخدم القطاع الخاص	 
زيادة مساحة مشاركة الجميع في تحقيق األهداف الوطنية العامة	 
تقريب المسافات بين المصالح المشتركة لمجتمع رجال االعمال في الرياض	 
المساهمة في زيادة تنمية رواد االعمال ومنحهم المزيد من الفرض لإلنجاز واالبداع	 
المساهمة في تحقيق اهداف الغرف التجارية 	 

الخبرات  

رئيس تنفيذي لشركة هندسية وشركة عالقات عامة وترجمة	 
مستشار في كثير من الجهات في مجال دمج ذوي اإلعاقة	 

اإلنجازات 

بناء وتشغيل مجموعة من الشركات في القطاع الخاص	 
رئاسة لجنة وكالء التامين في مؤسسة النقد	 
رئاسة مجلس إدارة نادي الرياض الرياضي لذوي االعاقة	 
العمل على دمج ذوي اإلعاقة في كثير من الفعاليات واالنشطة	 
كاتب في عدة صحف باللغتين عربي وانجليزي	 
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فئة التجار 
 عاصم بن طاهر سعيد عرب     

رقم المترشح )18(  
المؤهالت العلمية  

درجة البكالوريوس، كلية العلوم اإلدارية )كلية التجارة ســابقًا(، جامعة الملك ســعود، الرياض، المملكة العربية الســعودية، 	 
عــام 1973م )بتقديــر جيــد جــدًا، مــع مرتبة الشــرف الثانية(.

درجة الماجستير، من جامعة كاليفورنيا – سانت بربارا، الواليات المتحدة األمريكيـة، 1977م.	 
درجة الماجستير، من جامعة سذرن مثودست، من جامعة دلس – تكساس، الواليات المتحدة األمريكية، 1980م.	 
درجة الدكتوراه، من جامعة سذرن مثودست، الواليات المتحدة األمريكية، 1983م.	 

الرؤية   

أن أكــون صاحــب رؤيــة اســتراتيجية مســتفيدًا مــن خبراتــي وقدراتــي وقيمــي التــي أؤمــن بهــا وســط أقراني مــن قطاع األعمال 	 
لدعــم مجتمعنــا الســعودي فــي كافة المجاالت

األهداف   

السعي لخدمة قطاع التجار من خالل مجلس إدارة غرفة الرياض.	 
المساهمة في تطوير قطاع األعمال بالمملكة بالمشاركة في المؤتمرات والمنتديات التي تدعم التطوير.	 
العمــل ضمــن الفريــق االقتصــادي بالغرفــة لترجمــة أهــداف ومبــادرات رؤيــة المملكــة 2030 فــي محاورهــا المختلفــة إلــى 	 

مبــادرات واقعيــة ملموســة تســهم فــي تنميــة وتطويــر االقتصــادي الســعودي عبــر قطاعاتــه المختلفــة.

الخبرات 

التاريخ الوظيفي:

أستاذ بقسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية، اعتبارًا من 1414/12/29ه.	 
أستاذ مشارك بقسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية من 1409/4/4ه وحتى 1414/12/28ه.	 
أستاذ مساعد بقسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود من 1403/8/23ه وحتى 1409/4/30ه.	 
معيد بقسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية، بجامعة الملك سعود، 1393/7/10ه	 

المناصب اإلدارية:

وكيل وزارة التخطيط المساعد للتخطيط الوطني المكلف، من 1411/7/1ه وحتى 1414/3/1ه.	 
مدير مشروع الخدمات االستشارية لتخطيط التنمية رقم )ساو/007/90( لدى وزارة االقتصاد و التخطيط.	 
المشرف العام على مشروع الخدمات االستشارية لتخطيط التنمية رقم )ساو/007/90( بوزارة االقتصاد و التخطيط.	 
رئيس قسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود من 1410/1/26ه وحتى 1411/6/30ه.	 
وكيل عمادة القبول والتسجيل لشئون اإلرشاد والتسجيل بجامعة الملك سعود، من 1408/7/1ه وحتى 1411/6/30ه.	 
اإلشراف على قسم االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود خالل الفصل الصيفي 1406/1405ه.	 
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اإلنتاج العلمي:

	 “Investment Alternatives That Faced Saudi Arabia in the Seventies”.
بحث منشور بمركز البحوث – كلية العلوم اإلدارية – اإلصدار رقم 10/8 لعام 1410ه. 	
	 “The Effect of Money Supply in Saudi Arabia”.
بحث منشور بمجلة جامعة الملك سعود – المجلد الثاني – العلوم اإلدارية لعام 1410ه. 	
	 The Effect of Technical Progress on the Social Welfare- Geometrical Approach”. Journal of Economics 

and International Relations, Hong Kong, Vol. 	, No. 	, Summer, 	99	.
	 “OPEC in the Seventies is it A Cartel?” Journal of the Faculty of Commerce for Scientific Research, 

Alex. Egypt, Vol. XXVIII, No. 	, 	99	.
	 “The Effect of the Existence of the Multinational Corporation on The National Economy”.
بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، العدد 59 لعام 1989م. 	
	  “Sources of Growth of Saudi Arabian Manufacturing Industries”.
بحث منشور بمجلة جامعة الملك سعود )العلوم اإلدارية( العدد األول المجلد الحادي عشر 1989م. 	
	 “Price Elasticity of Demand for Oil & The Terms of Trade of the OPEC Countries”, The Energy Journal 

Vol. 8, No. 	, 	98	.
بحث مشترك مع الدكتور مختار محمد متولي. 	
	 “The Impact of Automatic Transfers Form Demand Deposits to Saving Account on the Money 

Multipliers”, Journal of Economics & International Relations, Hong Kong, Vol. 	, No. 	, 	98	.
	 “The Behavior of the National Firm with Foreign Operations Under Fixed Exchange Rate: A Sales 

Agency Model”.
بحث منشور بمركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود، 1408ه - 1988م. 	
	 “Petro-dollar Investment Special Case Saudi Arabia”, A Field Paper in the International Trade & 

Finance Presented to Dr. Takashi Fukushima, Spring 	980. 

الكتب الدراسية الجامعية:

كتاب »اقتصاديات العمل – النظرية العامة«، 1412ه	 
كتاب »التحليل االقتصادي الجزئي للنظرية المتوسطة« ، الطبعة الثانية، 1418ه 1997م.	 
كتــاب »القطــاع الصناعــي خــالل عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين«، صــدر بمناســبة مــرور عشــرين عامــًا علــى تولــي خــادم 	 

الحرميــن الشــريفين مقاليــد الحكــم، جامعــة الملــك ســعود، 1423ه.

خدمة المجتمع:

مستشار غير متفرغ، وزارة الحج واألوقاف خالل الفترة 1407/5/1ه إلى 1408/4/30ه.	 
مستشار غير متفرغ، وزارة المالية واالقتصاد الوطني خالل الفترة 1405/3/5ه إلى 1406/12/20ه.	 
مستشار غير متفرغ، وزارة الشئون البلدية والقروية خالل الفترة 1404/6/1ه إلى 1404/12/20ه.	 
مستشار غير متفرغ، وزارة التخطيط منذ 1414/3/1ه إلى 1418ه.	 
شارك في التدريس في »دورة اإلدارة« لضباط القوات الجوية الملكية السعودية لعام 1407ه.	 
شارك في مناقشة بحوث دراسية لبرنامج الرقابة المالية بدورته الخامسة لعام 1405ه، بمعهد اإلدارة العامة بالرياض.	 
شــارك في تقويم ومناقشــة بحث عن »العمالة بالمملكة العربية الســعودية في ندوة التكامل االقتصادي لدول مجلس 	 

التعاون لدول الخليج العربي« المنعقد في الرياض خالل الفترة من 13-17 ربيع األول 1403ه.
شــارك فــي تقويــم عــدد مــن البحــوث بجامعــة الملــك ســعود، بالريــاض، وجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهــران، 	 

وجامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة، وجامعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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فئة التجار 
عـائــض الــوبري  

رقم المترشح )19(
المؤهالت العلمية:

درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون

الرؤية   

تطويــر أداء اللجــان فــي الغرفــة التجاريــة ودعمهــا لتتمكــن مــن تحقيــق دورهــا فــي تحفيــز القطــاع الخــاص للمشــاركة الفاعلــة 	 
لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030

العمــل علــى تقويــة روابــط التواصــل بيــن الغرفــة التجاريــة والقطــاع الخــاص والتشــارك فــي صناعــة األنظمــة بمــا يواكــب رؤيــة 	 
2030

األهداف   

دعم برامج التدريب

االستمرار في دعم برامج التدريب التي تؤدي إلى التوظيف.	 
المنظومة اإللكترونية	 
مواصلة العمل من أجل إكمال المنظومة اإللكترونية لجميع أقسام الغرفة ولجانها.	 
المسؤولية االجتماعية	 
السعي إلى تبني وتشجيع مبادرات المسؤولية االجتماعية وريادة األعمال.	 
دعم سيدات األعمال	 
مواصلة دعم سيدات األعمال للمشاركة الفاعلة في االقتصاد الوطني.	 
تشجيع اإلسكان التعاوني	 
السعي لدعم المبادرات التي تشجع اإلسكان التعاوني من الجهات الفاعلة في المجتمع.	 
دعم الفروع	 
االستمرار في دعم الفروع والسعي لتحويلها إلى مراكز تنشيط للقطاع االقتصادي في المحافظات.	 
دعم المقاولين والمطورين	 
الســعي لدعــم المقاوليــن والمطوريــن مــن أجــل دعمهــم مــن الجهــات المختصــة لمنافســة نظرائهــم الدولييــن ودعــم 	 

االقتصــاد الوطنــي وخاصــة فــي القطــاع الســكني ممــا يزيــد فــرص مشــاركتهم فــي توفيــر المســكن المناســب للمواطنيــن 
وفــق رؤيــة المملكــة 2030.

الخبرات  

عضو مجلس اإلدارة في غرفة الرياض التجارية الصناعية	 
رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض 	 
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رئيس لجنة اإلسكان والتطوير العمراني 	 
عضو اللجنة التنفيذية العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية 	 
عضو اللجنة االستشارية العقارية في صندوق االستثمارات العامة 	 
عضو اللجنة الوطنية العقارية 	 
عضو اللجنة التنفيذية في غرفة الرياض 	 
عضو لجنة األوقاف بغرفة الرياض في الفترة األولى من الدورة 17 	 
عضو لجنة استثمارات غرفة الرياض في الفترة األولى للدورة 17 	 
عضو لجنة الترشيحات في الفترة األولى للدورة 17	 
رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الوبري السعودية	 
 	)Alwabry Global( عضو وشريك في شركة الوبري العالمية
عضو وشريك في شركة سيسرا للصناعة	 
عضو وشريك في شركة الشبكة الدولية للسفر والسياحة	 
عضو في عدد من الجمعيات الخيرية	 

اإلنجازات   

تمثيل غرفة الرياض في أكثر من فعالية محلية وعربية ودولية 	 
تبني ودعم عدد من المبادرات التي تساهم في تنمية وتطوير القطاع التجاري والصناعي والعقاري	 
المشــاركة فــي تأســيس عــدد مــن اللجــان والبرامــج والمشــاريع التــي تخــدم القطــاع االقتصــادي وتخــدم المجتمــع فــي غرفــة 	 

الرياض.
اإلشراف المباشر على عدد من الفعاليات ذات العالقة باإلسكان والقطاع العقاري واألوقاف.	 
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فئة التجار 
عبدالرحمن بن حمد عبدالله بن عبيكان   

رقم المترشح )20(
المؤهالت العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس من كلية ادارة االعمال في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز في الرياض سنة 2007

الرؤية   

تحقيق التميز واإلسهام الفعال في التجارة نحو تحقيق طموحات وّافاق مستقبلية 

األهداف   

دعم التجاة أالكترونية في المملكة وتمكينها من التوسع في السوق حتى تصل الى نطاق دولي .	 
زيادة نطاق السوق وتجاوز الحدود الجغرافيه واألقليمية أمام السلع .	 
دعم رواد أالعمال  وتقديم الفرص والمميزات لهم.	 
تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للعمالء وتحسين الصورة الذهنية .	 
دعم القطاع التجاري  وتحسين القطاعات الناشئة في مجال التجارة األكترونية .	 
تطوير القطاع اللوجستك والعمل على زيادةالمنافسة والشفافية في اسواقها .	 
زياده معدالت الوصول الى العمالء وبناء عالقات امتن مع العمالء .	 

الخبرات  

خبرة 15 سنة في تجارة التجزئة، العقار، واألوراق المالية ،وعضو مجلس إدارة عدة شركات	 
نائب رئيس مجلس ادارة شركة متن القابضة .	 
ىعضو مجلس أدارة شركة احمد عبداللة العيسى .	 
عضو مجلس أدارة شركة بيان لألستثمار .	 
عضو مجلس أدارة شركة سيار .	 

اإلنجازات   

بــذرة جهــد وطمــوح يعقبهــا إنجــازات متعــددة فــي قطاعــات مختلفــة ، أثمــرت نجاحــات فــي القطــاع التجــاري والخدمــات 	 
والتجزئــة والعقــار واألوراق الماليــة بكفــاءة وخبــرة ممتــدة علــى مــدى خمســة عشــر عــام بفضــل اللــه جعلــت العديــد مــن 
الشــركات تحــرص ان اكــون جــزء مــن منظومــة صناعــة القــرار فيهــا ،و ضمــن مجلــس ادارتهــا ، وهــذا محفــزي دومــًا علــى التميــز 

الريــادي محليــًا واقليميــًا وعالميــًا.
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فئة التجار 
عبدالعزيز بن حمود عبدالعزيز القصير    

رقم المترشح )21(
المؤهالت العلمية  :

ماجستير في إدارة األعمال - جامعة أتالنتيك عام 2008م 

الرؤية   

 أن يأخذ التجار حقهم ومكانتهم كشريحة مهمة في المجتمع ألنهم من أهم عناصر رؤية 2030

األهداف   

تنظيم عمل األسر المنتجة 	 
انشاء منتدى سيدات االعمال 	 
العمل على تسهيل سداد الرسوم و الخدمات الحكومية و تجزئتها 	 
انشاء مركز محاربه اإلفالس 	 
انشاء جمعيه )صوتك مسموع( تعنى بحقوق التجار 	 
العمل على التوافق بين القطاع الرقابي و الخدمي الحكومي مع القطاع الخاص لتحقيق اهداف الجميع 	 
انشاء كول سنتر معلومات التوعية باألنظمة واإلجراءات الحكومية بالغرفة التجارية 	 
تشجيع إحالل المنتجات البالستيكية بالبدائل العضوية	 

الخبرات  

المؤسس والمدير التنفيذي للقصير للتجارة من 1993 حتى اآلن 	 
خبرة في تأسيس وتموين المطاعم أكثر من 30 سنة 	 
خبرة في مجال التبريد والتجميد أشرف على بناء مستودعات التبريد والتجميد لعدة شركات متخصصة وهايبر ماركت 	 
خبرة في مجال العقارات من 1996 	 
شارك وأشرف على دراسات جدوى للعديد من المشاريع محليا ودوليًا	 
خبرة بالمفاوضات والتمثيل التجاري المحلية و العالمية	 
شارك في عده منتديات وزيارات رسمية خارج المملكة 	 

اإلنجازات   

أول من أبدع بطريقة مبتكرة تنظيم زكاة الفطر استالما وتوزيعا مع جمعيات البر .	 
ابتكر طريقة جديدة في صناعة مستودعات تبريد مخصصة لتخزين التمور لدعم سوق التمور .	 
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فئة التجار 
 عبدالله العمران     
رقم المترشح )24(

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال )جامعة الملك فيصل( )KFU( السعودية عام 1993م.	 
ماجستير إدارة أعمال )MBA( تخصص في التسويق االستراتيجي 	 
)جامعة كاليفورنيا سان بريد ينو )CSUSB( الواليات المتحدة األمريكية عام 2002م(.	 

الرؤية   

 نبني استراتيجية واضحة ... للوصول إلى األهداف

األهداف   

تطوير استراتيجية جديدة لغرفه الرياض هدفها تطوير منظومه العمل التجاري والصناعي بالمملكة.	 
تأســيس مجلــس مشــترك بيــن مجلــس أدارة غرفــه الريــاض والجهــات الحكوميــة لتقويــه العالقــة بمــا يخــدم القطاعيــن 	 

التجــاري والصناعــي.
تطوير قسم البحوث االقتصادية بالغرفة بما يخدم القطاعين التجاري والصناعي.	 
دعم مشاريع المرأة السعودية اقتصاديا وتنميه مواردها.	 
تطوير خدمات غرفه الرياض بأحدث وسائل التكنولوجيا.	 
رعاية ودعم رواد االعمال والمؤسسات متناهيه الصغر من حيث التمويل والتعليم.	 

الخبرات  

الخبرات العملية: 

الرئيس التنفيذي لمجموعة العمران لالستثمار )008	AIG( ) - اآلن(.	 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي / العمران لالستشارات الدولية )2008 - اآلن(.	 
 	.)SBPI( )	00	( مستشار استثمار بالشركة السعودية البريطانية العقارية
مدير التسويق والمبيعات بشركة مواد التعبئة والتغليف )	00	FIBCO( )م(.	 
مستشار تسويق بصندوق تنمية الموارد البشرية )	00	  -	00	HRDF( )م(.	 
مدير عالقة بإدارة تسويق الشركات - بنك الرياض )	00	  -	99	RB( )م(.	 

العضويات المهنية: 

عضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز العمران وشركاه )2016 - اآلن(.	 
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )Thmar( )2010 - 2012م(.	 



الدليل اإلرشادي النتخابات54
أعضــاء مجلس إدارة غرفــــة الرياض

عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير )0	0	 008 -	AR Riyadh Devel.co( )م(.
عضو مجلس غدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي )009	  -	00	SEPTCO( )م(

باإلضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة من المجلس كما يلي: 
Ë .)عضو لجنة المراجعة الداخلية )2007م
Ë .)عضو لجنة استثمار سيولة الشركة )2007 - 2008م
Ë .)عضو لجنة استراتيجية نمو الشركة وإعادة هيكلتها )2007م
عضو اللجنة التنفيذية للحملة الوطنية لداء السكري )حملة سليم( )2007م(.	 
عضو اللجنة بالحملة الوطنية للسعودة والتدريب 2004م(.	 

اإلنجازات   

المشــاركة مــع فــرق عمــل بالواليــات المتحــدة األمريكيــة لعمــل اســتراتيجيات تســويقية ناجحــة لشــركات عالميــة )بيبســي 	 
كــوال – كــوكا كــوال – بــي آنــد جــي – نســتله(

دراسة ميدانية عن االتصاالت اإلدارية بين اإلدارات المختلفة وتأثيرها على إنتاجية القطاع الخاص )1993م(.	 
دراسة ميدانية عن التقنية البنكية وتأثيرها على ربحية البنوك التجارية )2002م(.	 
بناء االستراتيجية التسويقية لصندوق الموارد البشرية لتوطين )500( ألف طالب عمل بالقطاع الخاص )2003م(.	 
الترشح لبرنامج )أيسن هاور( )Eisenhower  Program( بالواليات المتحدة األمريكية )2005م(.	 
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فئة التجار 
عجالن العجالن     
رقم المترشح )25(

المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس إدارة أعمال

الرؤية   

 العمل على مواكبة القطاع الخاص لرؤية المملكة 2030 ، وتحسين وتطوير أعمال الغرف السعودية

األهداف   

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع الخاص.	 
تطويــر وتحســين بيئــة قطــاع األعمــال بالتعــاون مــع الجهــات المختلفــة وتعزيــز التعــاون المشــترك بيــن القطاعيــن الحكومــي 	 

والخاص.
تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.	 
إيجاد برامج دعم للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة. 	 
تنمية األعمال في المحافظات والمساهمة في جذب االستثمارات إليها.	 

الخبرات  

رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض.	 
رئيس مجلس إدارة أكثر من )65( شركة )سعودية ــ أمريكية ــ أوروبية ــ صينية(  	 
عضو مجلس منطقة الرياض ورئيس لجنة متابعة المشاريع في مجلس منطقة الرياض	 
رئيس لجنة التنمية االقتصادية  في مجلس منطقة الرياض.	 
)40( عامًا في العمل التجاري والصناعي واالستثماري	 

اإلنجازات   

تأسيس عدد من الشركات السعودية واألجنبية ورئاسة مجالس إداراتها. 	 
إدارة العديد من ملفات القطاع الخاص الهامة مع الجهات الحكومية المعنية.	 
رئاسة العديد من الفعاليات االقتصادية التي ساهمت في تطوير القطاع الخاص.	 
المساهمة في برامج المسئولية االجتماعية في منطقة الرياض.	 
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فئة التجار 
 علي بن عبدالعزيز الهريش      

رقم المترشح )26(
المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس جامعة الملك سعود بالرياض )1408هـ 1988-م( 

الرؤية   

 أن تصبــح غرفــة الريــاض جاذبــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وذلــك تحقيقــًا ألحــد أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي 2020م 
فــي برامــج رؤيــة المملكــة 2030م، وهــو زيــادة نســبة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

مــن %	,		 إلــى 23%

األهداف   

العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي مع الجهات الحكومية ذات العالقة.	 
تعزيز ثقافة ريادة األعمال.	 
إبراز جهود غرفة الرياض والقيام باألنشطة التجارية والصناعية الداعمة للقطاع.	 
االهتمام بالمجال الطبي خاصة المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية.	 
دعــم نمــو المنشــآت مــن خــالل خلــق أســواق جديــدة ودعــم تطويرهــا مــن خــالل تصاميــم برامــج مخصصــة  للقطــاع التجــاري 	 

والصناعي.
وضع محفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل التعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة.	 

الخبرات  

عضو لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض	 
رئيس لجنة البصريات بغرفة الرياض	 
عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس السعودي الجزائري	 
عضو بالمجلس السعودي السوداني	 
عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض	 
رئيس مجلس اإلدارة للجمعية التعاونية للبصريات	 
عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للتدريب	 
عضو الجمعية السعودية لإلدارة	 
عضو الجمعية السعودية للدراسات األثرية	 
عضو الجمعية السعودية للبصريات 	 
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أمين متحف الملك فهد الثقافي بالرياض	 
مدير معهد البصريات بالرياض	 
عضو مجلس إدارة شركة البصريات للتعليم والتدريب	 

اإلنجازات   

تأسيس معهد تدريب بالرياض في مجال البصريات )معهد البصريات للتدريب(	 
تأسيس الجمعية التعاونية للبصريات	 
التكريم من غرفة الرياض خالل ترأس لجنة البصريات	 
المشــاركة فــي ورش عمــل تنميــة المحتــوى المحلــي لمــدة أســبوعين وذلــك لصياغــة األنظمــة واللوائــح وتطويــر متطلبــات 	 

المنصــات الحكوميــة فــي فنــدق الريتــز كارلتــون بالريــاض
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فئة التجار 
عمر بن أحمد عمر باحليوة       

رقم المترشح )27(

المؤهالت العلمية:

باكلوريوس هندسة كهربائية )الكترونيات- طاقة شمسية( 1402هـ - 1982م جامعة الملك سعود.
دبلوم هندسة صناعية 1985م-ستون آند وبستر إنجينيرنج كوربورشين – نيويورك- الواليات المتحد األمريكية.

الرؤية   

غرفة محلية برؤية عالمية ضمن رؤية 2030	 

األهداف   

االهداف ضمن رؤية المملكة 2030	 

التعريف بالغرفة دوليًا من خالل منسوبيها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات السعودية.	 
تحفيــز وقيــاده وفــود مــن المؤسســات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الســعودية لحضــور المحافــل الدوليــة واللقــاءات 	 

الثنائيــة فــي الخــارج.
حضور لقاءات الوفود الزائرة للغرفة وتعريفهم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منسوبي الغرفة.	 
العمل على تشكيل وفود متخصصة من منسوبي الغرفة محليا ودوليًا لالطالع على الفرص التجارية واالستثمارية.	 
الســعي لتذليــل العقبــات أمــام منتســبي الغرفــة لــدى الجهــات الحكوميــة لتكــون الغرفــة صوتهــم المســموع وخطابهــم 	 

المكتــوب
السعي لتذليل العقبات امام المنتسبين في تواجدهم الدولي من خالل السفارات األجنبية بالمملكة.	 
تقديم االستشارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منتسبي الغرفة لكيفيه التعامل مع الشركات الدولية واالجنبية.	 
تقديــم المشــورة لــرواد االعمــال فــي كيفيــة التعامــل مــع الســوق_ اإلدارة والــدورة الماليــة للمشــاريع وأســاليب التمويــل 	 

والتخطيــط المســتقبلي.

الخبرات  

األمين العام لمجلس الغرف السعودية 1436هـ - 1437هـ.	 
األمين العام لمجلس الغرف السعودية 1432هـ 1433- هـ.	 
الوظيفــة : األميــن العــام للجنــة الســعودية لتطويــر التجــارة الدوليــة بمجلــس الغــرف الســعودية )و التــي أصبــح أســمها الحقــًا 	 

لجنــة التجــارة الدوليــة( مــن:1423 هـ إلــى:1438 هـ
رئيسًا لمركز الترقيم الدولي بمجلس الغرف السعودية وممثال للمركز دوليًا من 1429هـ الى 1430هـ	 
مساعد األمين العام للشئون الخارجية بمجلس الغرف السعودية   من:1420 هـ إلى:1423 هـ 	 
الوظيفة : مساعد األمين العام للشئون الخارجية بمجلس الغرف السعودية   من:1420 هـ إلى:1423 هـ	 
الوظيفة : مدير عام الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد من:1418 هـ إلى:1420 هـ.	 
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الوظيفة : نائب الرئيس للشركة السعودية للصادرات السعودية  من: 1411 هـ إلى:1418 		 
الوظيفة : مدير مصنع المعجل ألكياس التعبئة بالجبيل من:1410 هـ إلى:1411 هـ	 
الوظيفة :محلل مالي/ فني باإلدارة الفنية بصندوق التنمية الصناعية السعودي  من:1403هـ إلى:1410هـ 	 
عضوية الجمعيات والمؤسسات ومجالس اإلدارات الحالية و السابقة:- 	 
عضو مجلس االدارة للصندوق السعودي للتنمية منذ عام 2015م.	 
مؤسس ونائب للرئيس ثم رئيس مجلس اإلدارة لشركة أبناء أحمد عمر باحليوه )أبسكو( منذ عام 2010م.	 
عضو مجلس االدارة لمجلس االعمال السعودي االمريكي في الفترة 2012-2016م.	 
مؤسس وعضو مجلس االدارة لمجموعة التجارة السعودية األمريكية (  )SUSTGبواشنطن منذ 2009م وحتى االن.	 
عضو مجلس االدارة للغرفة االسالمية ورئيس اللجنة المالية للفترة 2012-2016م.	 
عضو مجلس االدارة للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية منذ عام 2003م وحتى االن.	 
عضو لجنة العالقات الدولية بغرفة جده منذ عام 2003م وحتى االن.	 
عضو مجلس االعمال السعودي البريطاني 2001-2007م.	 
عضو مجلس االعمال السعودي الفرنسي 2004-2016م.	 
عضو مجلس االعمال السعودي الكندي 2002-2016م.	 
عضو الحوار السعودي االلماني من 2003-2012م.	 
عضو اللجنة االقتصادية في الحوار السعودي االمريكي من 2006-2011م.	 
عضو اللجنة التنفيذية ل 	GS السعودية حتى ديسمبر 2010م.	 
عضو اللجنة االستشارية بوزارة التجارة والصناعة 2009-2011م.	 
عضــو المجلــس االستشــاري فــي مجلــس الخدمــات اللوجســتية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ 2011م 	 

والــى اآلن.
عضو المجلس االستشاري للغرفة األمريكية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2009-2011م.	 
عضــو مجلــس االعمــال لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD(( منــذ 	 

عــام 2009م وحتــى اآلن.
متحدث مستمر بمعهد االمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية. عن االقتصاد السعودي 	 

واالقتصاديات العالمية.

اإلنجازات   

المساهمات والمشاركات في التخصص واإلنتاج الفكري والعلمي :-	 
إعــداد وإدارة مجموعــة مــن المؤتمــرات الدوليــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية مثــل مؤتمــر االســتثمار فــي الســعوديه و 	 

التــي عقــدت فــي لنــدن و باريــس و جنيــف و هيوســتن. 
المســاهمة فــي اإلعــداد للجانــب الســعودي المشــارك فــي منتــدى دافــوس اإلقتصــادي فــي نيويــورك عــام 2002م )حيــث 	 

كانــت الســعودية ضيف الشــرف(.
اإلعــداد  و التنســيق لمؤتمــرات عالميــة )محليــًا( مثــل مؤتمــر الطاقــة و مؤتمــر يورومنــي العالمــي و منتــدى األغذيــة الحــالل  	 

و الحــوار الســعودي األمريكــي و منتــدى يــورو قلــف )المنتــدى األوروبــي الخليجــي(.
اإلعداد و التنســيق لمؤتمر التحديات أمام مملكتين الذي عقد في لندن في الفترة من 22-23 فبراير 2005م و مثيالته 	 

في الرياض و لندن عام 2006م 2007-م 2008م.
اإلعداد و التنسيق لمؤتمر الفرص اإلستثمارية في المملكة الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكية في 2005م	 
اإلعــداد و التنســيق لمؤتمــر الفــرص اإلســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية و الــذي عقــد فــي المملكــة المتحــدة  	 

فــي 2006م
اإلعــداد و التنســيق لمؤتمــر التحديــات أمــام مملكتيــن الــذي عقــد فــي لنــدن فــي الفتــرة مــن 22 2007م خــالل زيــارة خــادم 	 

الحرميــن الشــريفين الــى بريطانــي و كذلــك اإلعــداد مثيالتــه فــي الريــاض و لنــدن .
اإلعداد و التنسيق للمنتدى الشباب السعودي البريطاني في السعوديه 2009م.	 



الدليل اإلرشادي النتخابات60
أعضــاء مجلس إدارة غرفــــة الرياض

اإلعــداد و التنســيق لمؤتمــر الفــرص اإلســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية و الــذي عقــد فــي مدينــة شــيكاغو 	 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة   فــي إبريــل 2010م

اإلعــداد و التنســيق لمؤتمــر الفــرص اإلســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية و الــذي عقــد فــي أتالنتــا بالواليــات 	 
المتحــدة األمريكيــة   فــي 5-7 ديســمبر 2011م

اإلعــداد و التنســيق لمؤتمــر الفــرص اإلســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية و الــذي عقــد فــي مدينــة طوكيــو باليابــان    	 
فــي 31 ينايــر الــى 2 فبرايــر  2012م .

اإلعداد و التنسيق لمؤتمر الفرص اإلستثمارية في المملكة العربية السعودية و الذي عقد في لوس أنجلوس بالواليات 	 
المتحدة األمريكية   في 16-18 سبتمبر 2013م

الحديــث فــي جامعــات وكليــات ومراكــز ومعاهــد أمريكيــة و بريطانيــه و فرنســية وبعــض الــدول االوروبيــة ودول أخــرى عــن 	 
اإلقتصــاد الســعودي وعــن السياســات اإلقتصاديــة الســعودية.

تأليــف كتــاب عــن تطــور اإلقتصــاد الســعودي )باللغــة اإلنجليزيــة( عــام 2006م بالتعــاون مــع الدكتــور جيــن هيــك )أمريكــي 	 
الجنســية(.

الحديــث عــن اإلقتصــاد الســعودي فــي دول كثيــرة مثــل  روســيا و هولنــدا و بلجيــكا و المجــر و التشــيك و بولنــدا و رومانيــا 	 
واليونــان وكنــدا و فرنســا و الجزائــر و كوريــا و نيوزيلنــدا و ســيريالنكا و إيطاليــا  وبريطانيــا واليابــان وألمانيــا و  الواليــات 

المتحــده األمريكيــة.
الفــوز بجائــزة جامعــة جــون هابكنــز- مركــز )SAIS( لعــام 2017م للشــخصية المتميــزة لتنشــيط التجــارة بيــن الواليــات المتحــده 	 

االمريكيــة عبــر المحيط االطلســي.
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فئة التجار 
عهود بنت عبدالله الغانم       

رقم المترشح )28(
المؤهالت العلمية:

بكالوریوس اقتصاد - تخصص إحصاء – جامعة الملك سعود

الرؤية   

المساهمة في تنمية القطاع الخدمي بما يحقق تعظیم عوائد التجار وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي

األهداف   

أتطلع الستخدام وقتي وخبراتي ومؤھالتي لخدمة وطني الغالي

الخبرات  

17 عام من الخبرات العملیة في القطاع المصرفي والمالي واألعمال

اإلنجازات   

مؤســس ومدیــر تنفیــذي تعاھــد لالستشــارات االقتصادیــة 	 
والمالیة

مستشار اقتصادي، معتمد من وزارة التجارة والصناعة	 
مستشار مالي، معتمد من وزارة التجارة والصناعة	 
عضو مجلس ادارة مدارس الیمامة األھلیة للبنات	 
مرشح النتخابات عضویة مجلس إدارة غرفة الریاض	 
عضو اللجنة االستشاریة، المركز الوطني للمنشآت العائلیة	 
مستشار غیر متفرغ، میفك كابیتال	 
عضو جمعیة االقتصاد السعودیة	 
كاتب اقتصادي – صحیفة مال االقتصادیة	 
عضو )سابق( في لجنة المكاتب االستشاریة – غرفة الریاض	 
اعــداد عــدد مــن دراســات الجــدوى لكثیــر مــن المشــاریع 	 

والخیریــة والخدمیــة  والصناعیــة  التجاریــة 
المشــاركة بعــدد مــن المؤتمــرات والمنتدیــات واللقــاءات 	 

الصحفــي
داعم لرواد االعمال عبر تقدیم استشارات اقتصادیة ومالیة 	 

للمشاریع )من خالل مبادرة مستشارك
المشــاركة فــي ملتقــى بیبــان تحــت مظلــة غرفــة الریــاض- 	 

لتقدیــم
.استشارات مجانیة لرواد األعمال	 
.داعم لطالبات االقتصاد من خالل تدریب	 
ابتكار وتأسیس منصة الكترونیة األولى من نوعھا في	 
المملكة إلعداد دراسات الجدوى الكترونیًا باسم »مایكرو«	 
.جدوى« لخدمة المشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر	 
الحصــول علــى عــدد مــن شــھادات الشــكر والتكریــم، منھــا 	 

تكریــم
مــن الجامعــة العربیــة المفتوحــة، شــكر وتقدیــر مــن جامعــة 	 

األمیــرة نــورة
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فئة التجار 
فيصل بن سعد محسن العتيبي        

رقم المترشح )29(
المؤهالت العلمية  :

حاصل على شهادة الصيدلة – 2008م 

الرؤية   

المساهمة في بناء وتعزيز قدرات مجتمع األعمال في تحقيق التنمية المستدامة من اجل تعزيز اقتصاد محلي قوي

األهداف   

تعزيز مكانة الرياض كوجهة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية مما يتوافق مع رؤية 2030م	 
رفع كفاءة موارد الغرفة بما يمكنها من تحقيق أهدافها للرؤية،	 
تشجيع وتجهيز رواد االعمال على ممارسة العمل الحر والفكر التجاري ،	 
تحويل األسر من محتاجه الى أسرة منتجة،	 
المساهمة في توطين القوى العاملة وخصوصًا المرأة بمنشآت قطاع األعمال،	 
التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية والجهات ذات الصلة لتحقيق رؤية المملكة 2030	 

الخبرات  

المديــر العــام لشــركة ســاس األولــى للمقــاوالت العامــة مــن عــام 2007، الــى هــذا اليــوم ، رئيــس مجلــس إدارة شــركة الورقــة 	 
الرقميــة للتســويق اإللكترونــي مــن عــام 2016 م الــى هــذا اليــوم، مديــر تنفيــذي لشــركة تضامــن مقاولــون العــرب للتجــارة 
العامــة والمقــاوالت الكويتيــة مــن عــام 2017 الــى االن ، مديــر عــام مؤسســة رحــالت الوطــن لتنظيــم الرحــالت مــن عــام 

1440	 الــى اآلن.

اإلنجازات   

مؤسس وصاحب شركة ساس األولى للمقاوالت شركة ذات الشخص الواحد	 
مؤسس وشريك في شركة الورقة الرقمية للتسويق اإللكتروني	 
شريك في شركة تضامن المقاولون العرب للتجارة العامة والمقاوالت الكويتية	 
مؤسس وصاحب مؤسسة رحالت الوطن لتنظيم الرحالت	 
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فئة التجار 
 قفاري بن صالح عبدالرحمن القفاري        

رقم المترشح )30(
المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبدالعزيز

الرؤية   

العمل على تعزيز وتنمية دور الغرف في تحقيق التنمية االقتصادية للمملكة وتطوير قدراتها 

األهداف   

العمل على تكريس مفهوم العمل المؤسسي في الغرف وبث روح االحتراف في إدارتها.	 
تقديم خدمات معلوماتية وتقارير االحصاءات االقتصادية والتجارية للقطاع العام والخاص.	 
تطوير الشركات العائلية ودعم استقرارها واستدامتها.	 
تعزيز البيئة االستثمارية للمنشآت الصغيرة ورواد األعمال.	 
العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمشكالت التي تواجه قطاع األعمال.	 
تنميــة الوعــي لــدى الشــباب بأهميــة فكــر ريــادة األعمــال ومــا يقدمــه هــذا الفكــر مــن معــارف ومهــارات تصقــل التوجهــات 	 

لقطــاع الشــباب بمــا يســاهم فــي خدمــة أهدافهــم والتنميــة المســتدامة ألوطانهــم 
تطويــر أفــكار الشــباب الرياديــة وتحويلهــا إلــى مشــاريع عمليــة تعــود بالفائــدة علــى كافــة الفئــات المســتهدفة فــي المشــروع 	 

الريادي.
نشر ثقافة العمل الحر بأفراد المجتمع وبناء سلوك ايجابي نحو ممارسته.	 

الخبرات  

خبرة تمتد إلى أكثر من 20 سنة ، وفيما يلي موجز لهذه الخبرات:	 
تــدرج فــي العديــد مــن المناصــب فــي مجموعــة القفــاري ابتــداًء مــن عــام 1999م حيــث بــدأ بوظيفــة بائــع ثــم مديــر معــرض 	 

ثــم مديــر مبيعــات فــي عــام 2003حتــى شــغل منصــب نائــب المديــر العــام فــي عــام 2004 إلــى أن شــغل منصــب الرئيــس 
التنفيــذي والعضــو المنتــدب عندمــا قــام بتحويــل الشــركة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة  فــي عــام 2009 ، وقــد قــام 
بتأســيس شــركة هــاي بوينــت فــي العــام 2010 وبعــد ذلــك أســس شــركة مــودرن بــاالس فــي العــام 2013 وشــركة جرانــد 

ديكــور فــي العــام 2014.

كما أنه شغل المناصب التالية :

منصــب الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب بمجموعــة القفــاري  منــذ عــام 2009م وحتــى اآلن باإلضافــة إلــى المناصــب 	 
التاليــة:

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بشركة القفاري القابضة منذ عام 2008م وحتى اآلن.	 
عضو لجنة المكافئات والترشيحات بشركة أسمنت المدينة .	 
عضو اللجنة الفرعية لألثاث والمفروشات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حتى عام 2010م	 
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عضو اللجنة التجارية في الرياض إلى اآلن .	 
عضو لجنة شباب األعمال من العام 2015 إلى اآلن .	 

اإلنجازات   

توســيع نشــاط القفــاري مــن مؤسســة فرديــة فــي تجــارة الســجاد جملــة إلــى مجموعــة شــركات تمتلــك سلســلة معــارض 	 
تخطــت 100 فرعــًا فــي المملكــة والخليــج وهــي القفــاري للســجاد ، هــاي بوينــت ، مــودرن بــاالس ، جرانــد ديكــور ، متخصصــة 
بتجارة الجملة والتجزئة في الســجاد و األثاث المنزلي والمكتبي والديكورات واالرضيات الخشــبية وورق الجدران والعشــب 

الصناعــي .
االستحواذ على وكاالت حصرية ألكثر من 40 عالمة تجارية من كافة انحاء العالم	 
تحويــل القفــاري مــن مؤسســة فرديــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة و زيــادة فروعهــا مــن 10 فــروع إلــى مــا يقــارب 100 فــرع 	 

منتشــرة فــي كامــل دول المملكــة والخليــج
تأسيس عدة شركات تعمل في مجال األثاث المنزلي والمكتبي واالستثمار العقاري 	 

فئة التجار 
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كريم العنزي        
رقم المترشح )31(

الرؤية   

تطوير العمل الغرفي وتفعيل تبني دراسات تخص قضايا قطاع االعمال 

األهداف   

تبني دراسات تتناول قضايا قطاع االعمال 
تقديم مقترحات وحلول لقضايا القطاع الخاص مدعمة بالدراسات والبحوث وتقديمها الى الجهات المعنية 
تبني لقاءات ربع سنوية لكل قطاع يتم فيه اخذ اآلراء والمشاكل وعمل برنامج عمل لمعالجتها بشكل جاد .

اتاحــة الفرصــة لشــباب وشــابات االعمــال بأبــداء الــرأي حــول مــا يخــص قطاعاتهــا مــن خــالل فعاليات ولقاءات مع كبار المســؤولين 
فــي القطاع الحكومي 

ايجاد برامج تنموية بالمحافظات تستهدف الشباب والشابات 
تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن قضاياه .

الخبرات  

العمل بالتجارة منذ 35 سنة 
خبرة طويلة بالعمل الغرفي والتطوعي.

رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة بمجلس الغرف أربع دورات متتالية حتى تاريخه.
رئيــس لجنــة الذهــب والمجوهــرات بغرفــة الريــاض دورتيــن متتاليــة )17-16( حتــى تاريخــه، وعضويــة اللجنــة بالــدورات الســابقة 

منــذ عــام 1425 هـــ 
عضو اللجنة التجارية بغرفة الرياض لدورتين )16-17( .

المشاركة في االجتماعات االقتصادية بمجلس التعاون الخليجي ممثال لقطاع الذهب بالمملكة.
المشاركة في عدة اجتماعات مدراء الجمارك الخليجية ممثال لرجال االعمال السعوديين
المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة ممثال لقطاع الذهب السعودي

اإلنجازات   

المشاركة في تعديل بعض األنظمة واللوائح مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية .
تبني معالجة الكثير من قضايا القطاع التجاري وتحقيق نجاحات مهمة ومشهوده.
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فئة التجار 
لمياء بنت محمد أحمد الرميح         

رقم المترشح )32( 

المؤهالت العلمية 

بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة الملك فيصل
Master MBA , missouri state university - ماجستير ادارة اعمال

الرؤية   

تمّثــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عنصــرًا أساســيًا فــي التنميــة، وإحــدى أهــم المحــركات االقتصاديــة، وفــي ظــل هــذه 	 
األهميــة القصــوى التــي تكتســبها هــذه المنشــآت، إال أن ثمــة صعوبــات تواجههــا تعيــق بعضهــا عــن أداء دورهــا علــى اكمــل 

وجــه، وتهــدد اســتمراريتها وإســهامها الفاعــل فــي القطــاع االقتصــادي علــى مســتوى المملكــة.
تلك التحديات هي نتيجة لعوامل عدة يشــترك فيها القطاع الحكومي باعتباره المعني بالتنظيمات والتشــريعات، وكذلك 	 

المعنييــن بهــذه المنشــآت، األمــر الــذي يتطّلــب ردم هــذه الفجــوة بيــن الطرفيــن لإلســهام في الوصول إلــى »اقتصاد مزدهر 
ومجتمــع حيــوي ووطن طموح.

األهداف   

 رفــع مســتوى الوعــي بأنظمــة الخدمــات الفعالــة لتمكيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة من تحقيق األهداف المنشــودة 	 
تماشــيًا مــع رؤية 2030

تعزيــز احتضــان المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومشــاريع رواد األعمــال مــن الحنســين، بمــا يــؤدي إلــى توفيــر المزيــد مــن 	 
الدعــم لهــا

توليد المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات بما يزيد من التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة	 
العمــل علــى تجــاوز التحديــات عبــر تعزيــز الشــراكة الفاعلــة بيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وبيــن القطــاع الحكومــي فــي 	 

ســبيل تســهيل االجراءات وتيســيرها

الخبرات  

11 عاما في القيادة وتطوير االعمال 

رئيس قسم عدسات مخملية في مجموعة عدسات عربية ٢٠٠٩-٢٠١٣ ) مجال التطوع( 	 
مسؤول شؤون االعضاء في مجموعة عكس الضوئية ٢٠١٣-٢٠١٥ ) مجال التطوع( 	 
مؤسس مالك ورئيس تحرير مجلة تكوين المرئية ٢٠١٣ )مجال المسؤولية( 	 
مدرب ومعد مادة التصوير الضوئي في برنامج أكتشف مبادرة من ارامكو السعودية 2014 ) مجال التدريب(	 
مؤسس مالك والرئيس التنفيذي لشركة تكوين المرئية لالنتاج الفني 2015 )مجال استثمار خدمي(	 
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مؤسس شريك ورئيس مجلس إدارة شركة خّديم التجارية 2016 ) مجال استثمار تجاري (	 

اإلنجازات   

أكثر من 100 جائزة ومشاركة في معارض متنوعة محلية ودولية فنية	 
 تحكيم عدد من المسابقات الداخلية والخارجية الفنية	 
تقديــم أكثــر مــن 10 محاضــرات فــي عــدد مــن الجامعــات الســعودية والكويتيــة ، واقامــة عــدد مــن الــورش التطبيقيــة فــي 	 

مجــال التصويــر الضوئــي.
حضور اعالمي كبير في أكثر من 80 وسيلة اعالمية بين التلفزيون واالذاعة والصحف والمجالت عربية واجنبية	 
تمثيل المملكة العربية السعودية في معرض للمصورات بالمملكة االردنية 2008	 
أول من غرسة بذرة ثقافة رحالت التصوير للمصورات وتأسيس فريق في السعودية 2009	 
مــن أوائــل المصــورات الســعوديات التــي وثقــن بالصــورة الفوتوغرافيــة جهــود القــوات الجويــة الملكية الســعودية في الحرب 	 

التــي دارت مــع المتمرديــن الحوثييــن عام 2010 
ممثل ومحكم رئيسي لحملة » الكنوز العربية األصيلة » مبادرة من كرافت فودز الشرق األوسط 2012 	 
اصدار كتاب »كنوز العربية األصيلة« يستعرض تجربتها في تصوير التراث 2013	 
مؤسس ورئيس تحرير مجلة تّكوين المرئية » تّكوين .. الضوء يتحدث » األول من نوعها في الشرق األوسط 2013	 
ممثل سعودي ومحكم حملة » فكرتك االبداعية تدعم قضية » مبادرة جبنة كريم فيالدلفيا 2014	 
المرشحة األكثر إصرارًا لجائزة اإلصرار 2014	 
تم االختيار من ابرز 40 امرأة متميزة لعام 2014 مجلة سيدتي	 
الرئيس التنفيذي والمالك لشركة تّكوين المرئية لالنتاج الفني 2014	 
اطالق مبادرة » خلوها عامرة » 2015 وهي مبادرة مترشحه لجائزة الملك خالد فرع شركاء التنمية لعام 2016	 
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فئة التجار 
ماجد بن عبدالعزيز البلوي        

رقم المترشح )33(
المؤهالت العلمية  :

درجة جامعية بكالوريوس » إدارة األعمال » بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية.	 
ماجستير إدارة األعمال المهني في التخطيط اإلستراتيجي.	 
محكم تجاري معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون للخليج العربي.	 
مثمن عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين.	 

الرؤية   

أن تصبــح غرفــة الريــاض نموذجــًا رائــدًا يحتــذى بــه محليــًا وعالميــًا فــي تحقيــق أعلــى معــدالت التنميــة االقتصاديــة والبشــرية 	 
، والمســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر قطاعــات األعمــال والتعــاون مــع جميــع الجهــات ذات االختصــاص ، وتطويــر المجتمــع 

وتنميتــه ، والمســاهمة فــي زيــادة وتنميــة االقتصــاد الوطنــي.

األهداف   

تفعيل مشاركة غرفة الرياض للمساهمة في تطوير األنظمة لقطاع األعمال مع الجهات المختصة.	 
تهيئة وتطوير قطاع األعمال للمساهمة في برامج رؤية المملكة 2030.	 
زيادة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بما يحقق اقتصاد قوي ومزدهر.	 
 	. G	0 زيادة فاعلية قطاع األعمال واللجان المشتركة في مشاركاته الخارجية وضمن مجموعة العشرين
تطوير منظومة خدمات الغرفة واستحداث العديد من الخدمات.	 
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في اإلقتصاد المحلي.	 
دعم وتمكين رواد األعمال والمبتكرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.	 
زيادة التعاون مع الجهات ذات اإلختصاص والمهتمة بقطاع المال األعمال.	 
زيادة التعاون بين قطاع اإلستثمار األجنبي وبقية قطاعات األعمال.	 
المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية المجتمع في جميع المجاالت.	 

الخبرات  

رئيس لجنة تطوير األعمال بجمعية ريادة األعمال )مهتم بريادة األعمال الخاصة وريادة األعمال الحكومية(	 
عضو لجنة الخدمات العقارية بالغرفة التجارية )قدم العديد من المقترحات لألنظمة العقارية(.	 
عضو لجنة تقييم نزع الممتلكات للمنفعة العامة )عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين(.	 
عضــو فــي العديــد مــن الجمعيــات العلميــة )منهــا جمعيــة ريــادة األعمــال ، وجمعيــة اإلدارة الســعودية ، وجمعيــة اإلقتصــاد 	 

الســعودية ، وجمعيــة اإلعــالم واإلتصــال(.
مالك ومؤسس ورئيس عدة منشآت منها ريادة اإلستثمار و األسواق المتقدمة و اإلنشاءات المتقدمة وغيرها.	 
خبرات مصرفية وإقتصادية عريقة )باإلدارة العليا لعدة سنوات(.	 
تطبيق بالرحالت الملكية بالخطوط السعودية.	 
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تقديم العديد من المحاضرات والدورات والندوات العلمية.	 
المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والبرامج التلفزيونية.	 

اإلنجازات   

الحصول على عدد كبير من خطابات الشكر والدروع التكريمية )مرفق صور من بعضها وبعض الفعاليات(.
المساهمة الفاعلة في العديد من اللجان )سواء لجان الغرفة التجارية أو اللجان العلمية وغيره(.

تمثيل بعض الجمعيات العلمية في العديد من المؤتمرات الدولية.
تقديــم العديــد مــن المقترحــات لتعديــل األنظمــة واللوائــح والشــروط والمواصفــات لعــدة جهــات منهــا مؤسســة النقــد ومجلــس 

الشــورى والعديــد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة )ولهــا أثــر إيجابــي لتحقيــق المصلحــة العامــة(.
تقديم العديد من المقترحات التي تساهم في تطوير العديد من الجهات الحكومية وتدخل ضمن برامج الرؤيا.
المساهمة في أعمال تقييم مشروع مترو الرياض ومشروع النقل العام )التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض(.

المساهمة في العديد من مشاريع الدولة.
المساهمة الفاعلة في عدة لجان مشتركة )مع عدة جهات حكومية وخاصة(.

نجاحــات مميــزة فــي قطاعــات األعمــال التــي تــم اإلشــتراك بهــا وتحقيــق انجــازات باهــرة إنعكســت علــى هــذه القطاعــات بشــكل 
متميز.

المساهمات في خدمة المجتمع والعديد من األعمال التطوعية.
مساعدة القضاء في العديد من القضايا التي يطلبون رأي خبير بها.

المساهمة في التوعية المجتمعية بالمشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج التلفزيونية والحوارية. 
وغيره الكثير..
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فئة التجار 
 محمد بن أحمد صالح العثيم        

رقم المترشح )34(
المؤهالت العلمية  :

درجة الماجستير في العلوم – جامعة ويستمنستر - لندن
)التسويق وإدارة سلوك المشتري واالتصاالت التسويقية ومنتج أبحاث التسويق، وإدارة العالمات التجارية واألسعار والتسويق 

االستراتيجي وإدارة التسويق واالستراتيجية.
بكالوريوس في إدارة األعمال – جامعة ساوث بانك – لندن 

الرؤية   

تطوير العمل المؤسسي بالغرفة لتقديم حزمة من الخدمات والمبادرات الممكنة لقطاع أعمال الرياض وفقًا لرؤية 2030 

األهداف   

إطالق عدد من المبادرات لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	 
إطالق مبادرة )الغرفة االلكترونية( لتسهيل الوصول لخدمات الغرفة وضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة منها.	 
تمكين قطاع األعمال من االستفادة من الفرص المتاحة برؤية المملكة 2030	 
تأهيل قطاع األعمال لمواكبة تحديات التحول في تركيبة النشاط االقتصادي بالمملكة.	 
الشراكة مع القطاع الحكومي في توطين بعض األنشطة التجارية.	 
المساهمة مع المؤسسات التعليمية في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل.	 

الخبرات  

شريك وعضو مجلس إدارة ITS Arabia للنفط والغاز	 
الرئيس التنفيذي لشركة أنملة لالستثمار 	 
المؤسس ورئيس مجلس إدارة )باي مي(	 
عضو مجلس إدارة )فيرتكس ماركت(	 

اإلنجازات   

تأسيس شركة أنملة لالستثمار 	 
تأسيس شركة )انفست ريالتي( – لندن	 
أحد مؤسسي )فيرتكس ماركت(	 
تأسيس شركة )باي مي(	 
أحد مؤسسي شركة األكاديمية للخدمات التعليمية.	 
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فئة التجار 
محمد بن خليل بن سبعان        

رقم المترشح )35(
المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس إدارة االعمال - جامعة الملك فيصل 	 

الرؤية   

مواكبة الغرفة التجارية لرؤية 2030 وأن تكون حجر األساس لقطاع األعمال في الرياض.	 

األهداف   

زيادة الفعالية لخدمات الغرفة التجارية.	 
تنمية استثمارات الغرفة التجارية.	 
انشاء مركز خدمات تمويل لخدمات شباب األعمال.	 
إيصــال نتائــج أعمــال الغرفــة بطريقــة مبســطة لمنســوبي 	 

الغرفــة التجاريــة.
تحســين الربــط فــي طــرح الفــرص االســتثمارية بين الشــركات 	 

الســعودية و الشــركات الخارجية.

إنشــاء او تبني قواعد بيانات لخدمات المشــتركين تســويقَا 	 
لمنتجاتهم للشــركات او االفراد.

تفعيل دور الغرفة في مبادرة المحتوى المحلي والمناقصات 	 
الحكومية لتعزيز االستفادة القصوى للمنتسبين منها.

تفعيل مركز خدمات المنشآت الصغيرة و المتوسطة.	 
االستثمار وتنمية حاضنات األعمال كنشاط تجاري وخدمي.	 

الخبرات  

من عام 1999م الى عام 2000م – مدير المعارض الزراعية بشركة موفق للمقاوالت – الرياض.	 
مــن عــام 2000م الــى 2003م – مســؤول عــن شــركات األعمــال الصغيــرة فــي شــركة موفــق للمقاوالت.)ركــن مــي لألبواب 	 

األوتوماتيكيــة – المطعــم الصخري(
من عام 2001م الى عام 2003م – مدير قسم التكييف بشركة موفق للمقاوالت – الرياض. )وكيل هيونداي للتكييف(.	 
من عام 2003م حتى 2015م – مؤسس و مدير عام شركة برج التقوى الفندقية – مكة المكرمة.	 
من عام 2006م الى عام -2009 عضو مجلس إدارة مصنع تقنية االلواح – الرياض.	 
من عام 2007م حتى تاريخة – عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية لشركة فندق سوفوتيل الخبر.	 
من عام 2008م حتى تاريخه – مؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية – الرياض.	 
من عام 2009م إلى 2011م – عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية لشركة نفحة الجنوب لالتصاالت.	 
من عام 2009م حتى تاريخة – مؤسس ورئيس شركة صلة المستقبل لتقنية المعلومات – الرياض.	 
من عام 2011م حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة لشركة نفحة الجنوب لالتصاالت.	 
من عام 2011م حتى تاريخه – مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة المحفظة لألوراق المالية)جده(.	 
من عام 2010م حتى عام 2016م – مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة هال دكتور الطبية.	 
من عام 2013م حتى تاريخه – عضو مجلس إدارة شركة السراج الساطع التعليمية.)اكاديمية نون(.	 
مؤسس ورئيس شركة نفحة الجنوب وكيل لشركة زين بالمملكة العربية السعودية.	 
مؤسس ورئيس شركة كوانتوم وكيل لشركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية.	 
مؤسس ورئيس شركة نفحة الجنوب باألمارات العربية المتحدة.	 
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فئة التجار 
محمد بن نائف المقاطي        

رقم المترشح )36(

المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس قسم إدارة األعمال بجامعة الملك فيصل .	 
دبلوم نظم ومعلومات الحاسب اآللي .	 

الرؤية   

أن أكون صوتًا فاعاًل ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وداعمًا لها

األهداف   

تعزيز فرص التجارة االلكترونية .	 
المساهمة في تنمية و تطوير المنشأة الصغيرة و المتوسطة .	 
دعم و وضع خطط لخلق فرص استثمارية من خالل المعارض و المؤتمرات .	 
تطوير دور الغرفة لزيادة المساهمة في دعم شباب اإلعمال .	 
تفعيل دور اللجان بمختلف مستوياتها لخدمة القطاعات التي تمثلها .	 
تبني آراء المستثمرين و الشركات و المؤسسات بمختلف مستوياتــــــها فيما يتعلق باقتراحاتهم نحو التطوير.	 
تطويــر مراكــز التصديــق مــن حيــث أوقــات العمــل وأعبــاء التوثيــق بمــا يتفــق مــع قــرارا وزارة التجــارة واالســتثمار واللوائــح و 	 

األنظمــة.
تطوير البرنامج االنتخابي للغرفة و اللجان و تفعيل الجانب االلكتروني .	 
تكثيف دور الغرفة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لخلق شراكه متكاملة .	 

الخبرات  

المؤسس و المدير التنفيذي لمجموعة رجاليات  ) تجاره – نقل – مقاوالت ( .	 
المؤسس و المدير التنفيذي مكتب رواكب للخدمات التجارية.	 
المدير التنفيذي لمكتب بن عاصي للعقارات .	 
رئيس اللجنة الفرعية لتأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى 1437هـ  ..	 
عضو مجلس اإلعمال السعودي القطري .	 
عضو اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودي إلى 1437هـ  .	 
عضو لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى 1437هـ   .	 
عضو مجلس اإلعمال السعودي القطري .	 
 	SMA عضو الجمعية السعودية لإلدارة
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عضو جمعية االقتصاد السعودي .	 
مساهم في العديد من الشركات و المؤسسات .	 
حاصل على العديد من الدورات الداخلية و الخارجية في مجال اإلدارة و تقنية المعلومات .	 

اإلنجازات   

المشاركة في فريق دراسة تطوير قطاع األجرة العامة  .	 
المشاركة من خالل لجنة النقل بغرفة الرياض لتقديم المبادرات لتطوير القطاع  .	 
المشاركة في ورشة عمل ) تطوير آليات رفع تقارير الحوادث لحفظ الحقوق ( .	 
المشاركة في حضور محاضرة )كيف تقدم و تعرض مشروعك و أفكارك ( .	 
المشاركة في حضور )المؤتمر األول لتسوية حاالت اإلفالس (.	 
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فئة التجار  
مذكر بن ضويحي فراج العماني         

رقم المترشح )37(
المؤهالت العلمية  :

دبلوم عالي )حاسب آلي(

الرؤية   

تطوير الصناعة والتجارة بمنطقة الرياض ومحافظاتها بما يحقق رؤية 2030

األهداف   

العمل على اثراء الدور االقتصادي والتنموي للمحافظات 	 
تمكين رواد االعمال من فئة الشباب يما يخدم تنمية قطاع االعمال   	 
تطوير األداء المؤسسي للغرفة والفروع بالمحافظات  	 
تفعيل دور المسؤولية االجتماعية لقطاع االعمال بمنطقة الرياض ومحافظاتها	 
تنمية ودعم مشاريع المرأة في المحافظات 	 

الخبرات  

امارة منطقة الرياض لمدة  ثالثة وعشرين سنة 	 
رئيس مجلس األهالي بمحافظة رماح حتى تاريخه 	 
رئيس المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية بمحافظة رماح 	 
رئيس مجلس المسؤولية االجتماعية بحافظة رماح 	 
عضو لجنة تنمية المحافظات بالغرفة التجارية بالرياض 	 
امين لجنة التنمية والتطوير بمحافظة رماح 	 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الجيــل لالســتثمار والتطويــر 	 

العقــاري 
الرئيس التنفيذي لشركة يأصل للتجارة والتسويق 	 
عضــو شــريك فــي شــركة بالنــت ســوان بالنتــك كونســتر 	 

الكوريــة  المحــدودة 
رئيس مجلس اإلدارة لمصنع ميادة رماح 	 
رئيس مجلس إدارة عقارية رماح 	 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيل للدعاية واالعالن 	 

اإلنجازات  

 تأسيس مجلس األهالي بمحافظة رماح 	 
تأسيس فرع الغرفة التجارية بمحافظة رماح 	 
تأسيس مجلس المسؤولية االجتماعية بمحافظة رماح 	 
تأسيس الفرع النسائي للغرفة التجارية بمحافظة رماح 	 
المساهمة في تأسيس مركز الكلى بمحافظة رماح 	 
المســاهمة فــي تأســيس مركــز ذوي االحتياجــات الخاصــة 	 

بمحافظــة رمــاح 

المساهمة في تأسيس مركز بنت الوطن بمحافظة رماح 	 
المساهمة في تأسيس مراكز االسر المنتجة في محافظة 	 

رماح والمراكز التابعة لها 
ــادرات الخيريــة واإلنســانية 	  تفعيــل ودعــم العديــد مــن المب

بمحافظــة رمــاح 
القيام على دعم مشاريع الشباب في المحافظة والمراكز 	 

التابعه لها.
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فئة التجار 
مساعد بن عبدالله محمد الجميح        

رقم المترشح )38(
المؤهالت العلمية  :

درجة الماجستير في التمويل و اإلستثمار - جامعة برونيل - أوكسبريدج - المملكة المتحدة	 
ماجستير إدارة االعمال  MBA- كلية لندن لإلدارة واإلقتصاد - المملكة المتحدة	 
بكالوريوس إدارة األعمال - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية	 

الرؤية   

أعمال تجارية مبتكرة تساهم في إقتصاد متنوع و مزدهر	 

األهداف   

التكامل بين القطاع الخاص و القطاع الحكومي و القطاع الخيري وفقا لرؤية المملكة 2030 م	 
دعم ريادة االعمال و تعزيز مفهوم العمل الحر لدى شباب و شابات األعمال	 
توفير بيئة محفزة لتشجيع سيدات االعمال لإلنخراط في االعمال التجارية	 
إعداد الدراسات اإلقتصادية لمنتسبي الغرفة لتسهيل عملية صناعة قراراتهم التجارية	 
إطالق منصة لتبادل الخبرات و التجارب و تسويق المنتجات و الخدمات بين مشتركي الغرفة	 
تعزيز مكانة مدينة الرياض لتكون مركزا إقليميا لحركة التجارة و الطيران و السياحة	 
تطوير الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع طموحات القطاع التجاري	 
تطوير منظومة التجارة اإللكترونية وفقا للنموذج العالمي لتشمل المشتريين و البائعين و الهيئات	 
التنظيمية و مزودي التقنية و مقدمي خدمات المدفوعات و مقدمي الخدمات اللوجستية	 
التعاون مع الجهات المختصة لتنمية الصادرات وجذب اإلستثمارات المباشرة لتعزيز ميزان المدفوعات التجاري	 

الخبرات  

مدير عام بشركة الجميح للسيارات	 
مصرفي سابق و مستشار مالي معتمد	 
عضو مجلس نظارة وقف محمد العبدالله الجميح الخيرية	 
عضو لجنة أصدقاء الهالل األحمر السعودي	 
عضو لجنة المراجعة بالهيئة العامة لألوقاف	 
 	 ICC  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية
عضو اللجنة التجارية	 
عضو لجنة الشركات العائلية	 
عضو لجنة وكالء السيارات	 
عضو مجلس األعمال السعودي األندونيسي	 
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فئة التجار 
مشاعل بنت محمد عبدالله بن سعيدان        

رقم المترشح )39(
المؤهالت العلمية  :

شھادة ماجستیر في تمویل األعمال واالقتصاد من جامعة شيفيلد(نوفمبر 2012) 
دبلوم في ٕادارة األعمال والقانون والعلوم االجتماعیة من جامعة شيفيلد  (ینایر 2011 – ٔاغسطس ٢٠١١) 

برنامج الدراسات العلیا باللغة اإلنجلیزیة من جامعة ليدز(ٔاكتوبر 2010 – دیسمبر 2010) 
برنامج اللغة اإلنجلیزیة من جامعة ليدز  (ٔاكتوبر 2009 – نوفمبر 2010) 

بكالوریوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود )ینایر 2003 – فبرابر 2007) 
دبلوم تقنیة المعلومات من معھد نيو هورايزن( ینایر 2003 – یونیو 2003 ) 

الرؤية   

تكامل .... مجتمع حيوي  - تمكين ... وطن طموح  - تصدير ... اقتصاد مزدهر

األهداف   

برنامج نقل وتوطين المعرفة 	 
الهدف: االستفادة من العقود الخارجية في توطين المعرفة	 
برنامج الطاولة المستديرة 2030	 

الهدف: انسجام وتوافق األنظمة التشريعية مع بيئة االعمال 
برنامج تجسير 	 

الهدف: تفعيل دور األوقاف في االقتصاد 
برنامج البنك السعودي للمعرفة	 

الهدف: نشر البيانات والمعلومات للعامة
برنامج منصة ابتكار 	 

اإلنجازات   

اإلنجازات يقيسها ويترجمها الواقع	 

األبحاث العلمية : 

 	PPP-UIP األزمة المالية وأسعار الصرف في االقتصاديات الناشئة - تحليل تجريبي باستخدام إطار
اختبار تجريبي لنموذج تسعير أصول رأس المال CAPM في السوق المالية السعودية.	 
كيف نشأة األزمة المالية 2008-2009م وماهي آثارها قصيرة األجل وطويلة األجل على البلدان النامية؟	 
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فئة التجار 
مصعب بن سليمان عبدالقادر المهيدب         

رقم المترشح )40(
المؤهالت العلمية  :

تلقيــُت تعليمــي فــي الواليــات المتحــدة وحصلــُت علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليفربــول فــي المملكــة 
المتحــدة، وأحــرص باســتمرار علــى تحديــث معرفتــي العلميــة والعمليــة مــن خــالل المشــاركة فــي البرامــج التدريبيــة فــي الخــارج 

لجلــب أفضــل الممارســات المطبقــة حــول العالــم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية.

الرؤية   

انطالًقــا مــن إيمانــي العميــق بضــرورة تنويــع االقتصــاد الســعودي بنشــاطه غيــر النفطــي والــذي ينــدرج تحــت محــاور رؤيــة 	 
2030، فقــد قدمــُت قــدًرا كبيــًرا مــن الدعــم لخطــط التحــول الوطنــي ضمــن قطاعــات متنوعــة. وذلــك ينبــع مــن التزامــي 
بتأديــة دور محــوري فــي تعزيــز فــرص التعــاون وتضافــر الجهــود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إليمانــي المطلــق بأننــا مًعــا 

ننجــز أكثــر وأفضــل. 
كذلك، لدي شــغٌف كبير لتطوير المواهب الشــاّبة في الســعودية، لذلك أحرص على االبتكار وريادة األعمال فهما ركيزتان 	 

أساســيتان فــي منظومــة األعمــال المزدهــرة. أنــا مهتــم بتطويــر القطــاع الخــاص واســتغالل إمكاناتــه ليتمكن مــن إتاحة فرص 
أكبــر لشــبابنا الواعــد، مــع كامــل تأييــدي لتعزيــز التعــاون والشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص نحــو تحقيــق التنميــة 

التــي تصــب لصالــح األعمــال والمواطنيــن فــي الوقــت نفســه.

األهداف   

نقل معرفتي وخبراتي إلى غرفة الرياض لتلبية احتياجات مجتمع األعمال بشكل عام، وخاصًة الشركات الصغيرة والمتوسطة 	 
والشــركات الناشــئة ورواد األعمــال الشــباب. إلــى جانــب تفعيــل دور غرفــة الريــاض فــي تمثيــل االقتصــاد الســعودي علــى 

الصعيديــن المحلــي والدولــي والوصــول بــأداء الغرفــة لمســتوى يجعلهــا مثــااًل ُيحتــذى بــه بيــن مثيالتهــا في المــدن األخرى.  

الخبرات

القدرة على تولي أدوار قيادية واتخاذ القرارات الرشيدة تحت الضغط.	 
المهارات القيادية واإلدارية والتخطيط الشامل والتنبؤ المالي وإعداد الميزانيات وإدارة التغيير وإدارة المخاطر.	 
أعمال مجالس ادارة الشركات	 
تطوير األعمال االستراتيجية والمبيعات والتسويق	 
القيادة واالتصال والتعامل مع اآلخرين	 
االدارة والتدريب والتحفيز	 
التخطيط والتعليم على المستوى العالي	 
عمليات االندماج واالستحواذ	 
التحدث بعدة لغات أجنبية )االنجليزية والفرنسية...(	 
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اإلنجازات   

عضــو مجلــس إدارة فــي 8 شــركات ســعودية بــارزة تعمــل فــي العديــد مــن القطاعــات، مــا يمنحنــي معرفــة واســعة بآليــة 	 
عمــل مجالــس إدارات الشــركات.

خبــرة لمــدة 18 عاًمــا فــي قيــادة عــدة شــركات ســعودية ضمــن قطاعــات المقــاوالت والتقنيــة ومــواد البنــاء والترفيــه، مــا 	 
يمنحنــي فهًمــا شــاماًل للمشــهد التجــاري فــي الســعودية.   

الرئيس التنفيذي، قطاع الترفيه )مجموعة المهيدب(	 
رئيس مجلس االدارة )مجموعة مصدر لمواد البناء (	 
مدير تنفيذي )شركة مصدر للتجهيزات الفنية(	 
رئيس المشاريع / العقارات )شركة المخازن الكبرى(	 
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فئة التجار 
موسى بن إبراهيم موسى الزويد    

رقم المترشح )41(  

المؤهالت العلمية  

حاصل علي بكالوريوس االقتصاد واإلدارة  / تخصص إدارة أعمال / جامعة القصيم  
حاصل علي ماجستير في إدارة األعمال / جامعة الفيصل                   

الرؤية   

استثمار االمكانيات المتاحة والعمل على تعزيز المبادرات في سوق العمل لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

األهداف   

تعزيز العالقة بين قطاع األعمال ومتخذي القرار في اقطاع الحكومي.	 
تعزيــز المفهــوم بأهميــة القطــاع الخــاص فــي دعــم مســيرة التنميــة المســتدامة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتحقيــق 	 

رؤيــة المملكــة 2030.
الدفــع لبنــاء منظومــة منكاملــة مــن البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات، ذات المصداقيــة العاليــة، والتــي يعتمــد عليهــا فــي 	 

تنميــة فــرص قطــاع األعمــال.
اســتثمار االمكانيــات المتاحــة إلنشــاء كيــان تنظيمــي ُيعنــى بتقديــم الخدمــات االستشــارية لــرواد ورائــدات العمال وللمنشــآت 	 

المتعثرة.
دعم مبادرات التجارة االلكترونية، لخلق فرص تجارية لرواد ورائدات األعمال.	 
العمل على مبادرات التحول المؤسسي للتجارة المنزلية وفق أعلى درجات الجودة للمنتجات.	 
تعزيــز مبــادرات إدارة المعرفــة وتبــادل المعلومــات وتقديــم الخدمــات التدريبيــة واللقــاءات التــي تتناســب واحتياجــات ســوق 	 

العمــل.

الخبرات : 
2010 حتى اآلن  مجموعة ابراهيم موسي الزويد نائب رئيس مجلس اإلدارة
2013 حتي اآلن شركة الغد للتعليم والتدريب المحدودة نائب الرئيس التنفيذي
2015 حتي اآلن معهد صائب الهدف العالي للتدريب المدير العام
2015 حتي اآلن مكتب موسي الزويد لالستشارات التربوية والتعليمية واالدارية المدير العام
2019 - 2010 المعهد التخصصي للعلوم والتقنية العالي النسائي المدير العام
2017 - 2010 شركة العناية الطبية المحدودة المدير العام
2009-2006 مدارس الغد والمنارات )بريدة – عنيزة( المشرف العام

2016 - 2014 مدارس منارات التفوق العالمية ) جازان - ابها – نجران ( المدير العام
2009-2006 األكاديمية الدولية للعلوم الصحية المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطي

اإلنجازات 

حاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة 	 
حاصل علي جائزة الشاب العصامي	 
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فئة التجار 
ندى البكر         

رقم المترشح )43(
المؤهالت العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال 
مدرب معتمد تطوير ذات

مقيم عقاري معتمد

الرؤية   

تمكين المرأة السعودية في مجال المال واألعمال

األهداف   

رسم الخطط االستراتيجية في المجال التجاري لتحقيق رؤية المملكة
تدريب وتأهيل رواد األعمال نحو العمل الحر ي المشاريع التجارية

الخبرات  

مؤسس ألكثر من 8 منشآت تجارية في مجال العقار والمقاوالت والتوظيف
مستشار تطوير أعمال ومشاريع

مقيم عقاري معتمد من هيئة المقيمين المعتمدين
دربت أكثر من 3500 فتاة في مجال الموارد البشرية وتطوير الذات والمشاريع

مؤلفة لكتاب االستثمار
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فئة التجار 
نواف بن أحمد سليمان العبرة         

رقم المترشح )44(
المؤهالت العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة وودبيري، كاليفورنيا	 

الرؤية   

رؤيتــي كمرشــح ترتكــز حــول شــباب وشــابات األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة. ترتكــز الرؤيــة علــى دعــم بيئــة ريــادة 	 
األعمــال فــي المنطقــة وجعــل الريــاض عاصمــة ريــادة األعمــال.

األهداف   

األهداف ترتكز حول تمثيل شباب وشابات األعمال وتبني قضاياهم في مجلس إدارة غرفة الرياض.	 
وأطمــح الــى جعــل بيئــة ريــادة األعمــال أكثــر جاذبيــة لــرواد األعمــال لخلــق فــرص أعمــال جديــدة وفــرص توظيــف أكثــر للقضــاء 	 

علــى مشــكلة البطالــة و المســاعدة فــي نمــو اقتصــاد المملكــة.

الخبرات  

مؤســس ورئيــس تنفيــذي للشــركات التاليــة: شــركة دلتــا جلــف كابیتــال لإلســتثمار، شــركة نــواف ٔاحمــد العبــرة وشــركاه 	 
e-Procure الســعودیة، منصــة المشــتریات  لالســتثمار، شــركة 

عضو لجنة شباب األعمال بغرفة الرياض	 
عضو مجلس األعمال السعودي اإلماراتي	 
رئیس اللجنة االجتماعية والثقافیة بالنادي السعودي التابع لجامعة وودبیري	 
شریك متدرب في شركة افالك االمریكیة للتأمین.	 

اإلنجازات   

المشاركة في تحقیق رٔویة شركة افالك االمریكیة للتأمین. 	 
المشاركة بتمثيل المملكة في الملتقى اإلماراتي السعودي لألعمال.	 
انشاء اول منصة سعودية بتقنية البلوك تشين.	 
المشاركة في تمثيل و تحقيق العديد من مبادرات لجنة شباب األعمال.	 
المشاركة بتمثيل المملكة في الملتقى اإلماراتي السعودي لألعمال.	 
شھادة تكریم من الملحقیة الثقافیة السعودیة في الوالیات المتحدة االمریكیة.	 
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فئة التجار 
هشام محفوظ بن محفوظ

رقم المترشح )45(
المؤهالت العلمية:

بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية	 
من كلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

الرؤية   

أن تكون غرفة الرياض نافذة ومنصة رئيسية لتأسيس وتطوير وتعزيز مجتمع األعمال	 

األهداف   

فهم إحتياجات المنشآت في الرياض	 
التواصل مع صناع القرار لتعزيز بيئة العمل	 
توفير البحوث ذات الصلة المتخصصة لتمكين بيئة العمل	 
تقديم خدمات أساسية ذات قيمة مضافة وعالية الجودة وذات أهمية ألعضاء الغرفة	 
تعزيز النمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة	 
تبني الرقمنة كميزة تنافسية	 

الخبرات  

الرئيس التنفيذي لشركة كوابل العربية السعودية ، من عام 2014م إلى حاليًا ..	 
المدير اإلقليمي للتسويق والمبيعات للشركة العربية لصناعة أنابيب المياه )أكوابايب( ، من عام 2009م إلى 2014م ..	 
ــرواد الوطنيــة للبالســتيك »إحــدى شــركات التصنيــع الوطنيــة« ، مــن عــام 2008م إلــى 	  رئيــس قطــاع التســويق لشــركة ال

.. 2009م 
مدير إدارة األبحاث التسويقية لشركة أميانتيت العربية السعودية ، من عام 2005م إلى 2008م ..	 
باحث تسويقي بشركة أميانتيت العربية السعودية ، من عام 2004م إلى 2005م ..	 
محلل نظم بإدارة الموارد البشرية بشركة أميانتيت العربية السعودية ، من عام 2003م إلى 2004م ..	 
محلل نظم بشركة شركة إكسون موبيل العربية السعودية ، من عام 2002م إلى 2003م	 
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فئة الصناع
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فئة الصناع 
خالد بن عبدالرحمن علي الجريسي 

رقم المترشح )2(
المؤهالت العلمية  :

درجــة البكالوريــوس، مــن كليــة )اآلداب والعلــوم اإلنســانية(، قســم الدراســات اإلســالمية – جامعــة الملــك عبــد العزيز – جدة 	 
عام 1416هـ الموافق 1996م.

اإلجــازة العالميــة )الماجســتير(، وموضــوع الرســالة: )إدارة الوقــت مــن المنظوَرْيــن اإلســالمي واإلداري( - كليــة اإلمــام 	 
األوزاعــي - بيــروت عــام 1422هـــ الموافــق 2001م.

درجــة » الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال: » فلســفة التســويق » مــن جامعــة ) كنزنجتــون ( األمريكيــة – لــوس أنجلــوس عــام 	 
1424هـــ - 2003م

درجــة » الدكتــوراه » فــي إدارة األعمــال: مــن )كليــة اإلمــام األوزاعــي للدراســات اإلســالمية( بيــروت – لبنــان عــام 1428هـــ - 	 
2007م، وكان موضوع األطروحة )أنماط الســلوك القيادي في ضوء الفكر اإلســالمي واإلداري المعاصر؛ دراســة ميدانية 

علــى المديــر فــي منشــآت األعمــال الســعودية الخاصة(.

الرؤية   

تفعيل دور الغرفة في القيام بدورها بكل كفاءة لتحقيق توجه الدولة في تحويل السعودية إلى بلد صناعي متقدم.	 

األهداف 

تعظيم المحتوى المحلي.	 
تطوير القوى البشرية السعودية.	 
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.	 
تطوير القدرات التنافسية.	 
توظيف التقنية.	 
نقل المعرفة.	 
عقد شركات استراتيجية محلية ودولية.	 

الخبرات  

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي 	 
عضو مجلس إدارة شركة ستيلكيس الجريسي	 
الرئيس التنفيذي لشركة بيت الرياض	 
الرئيس التنفيذي لشركة الجريسي لخدمات الكمبيوتر واالتصاالت 	 
الرئيس التنفيذي لشركة الجريسي للخدمات االلكترونية 	 
الرئيس التنفيذي لمصنع الجريسي لألثاث	 
نائب رئيس االتحاد السعودي للفروسية	 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض 	 
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عضو اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة الرياض	 
رئيس اللجنة الرياضية بغرفة تجارة وصناعة الرياض	 

اإلنجازات   

قيادة مجموعة من الشركات الكبرى واألكثر تميزًا في مجالها بالمملكة.	 
قيادة وتطوير مصنع لألثاث المكتبي وهو األكبر من نوعه في المملكة.	 
تأســيس وتشــغيل موقــع الكترونــي باســم األلوكــة متخصــص فــي العلــوم الشــرعية والثقافيــة وهــو مــن ضمــن أكبــر ثــالث 	 

مواقــع متخصصــة بنفــس المجــال فــي الوطــن العربــي.
تأسيس وإطالق مركز المرتجز للفروسية.	 
إصدار أكثر من أربعين مؤلفًا في مختلف العلوم االجتماعية واألدبية والشرعية واإلدارية. 	 
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فئة الصناع 
خالد بن علي سليمان الشهري  

رقم المترشح )3(
المؤهالت العلمية  :

بكالوريس هندسة صناعية من جامعة أوهايو نورثن يونيفريستي 
ماجستير أدارة أعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الرؤية   

أتطلــع إلــى خدمــة المســتثمرين الصناعييــن مــن خــالل عضويــة مجلــس اإلدارة والعمــل مــع اللجــان الصناعيــة لدعــم المنشــآت 
ــة التــي يقودهــا ســيدي  ــة 2030 والمســاهمة فــى النهضــة االقتصادي ــة الوطني ــة الرؤي ــر لمواكب ــرة والمتوســطة لتطوي الصغي

ســمو ولــي العهــد حفظــة اللــه.

األهداف   

تحقيق أهداف التحول االقتصادي من دولة مستوردة الي دولة مصدرة	 
مساعدة المصانع المتعثرة بالحصول على الدعم من الجهات المعنية	 
التعاون و العمل مع القطاعات الحكومية لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي	 
المساهمة و دعم لرواد األعمال و المشاريع الصغيرة بالحصول على تمويل ودعم مادي	 
مساعدة المصانع المتعثرة وتوفير قروض ميسرة	 
المشاركة بالعمل مع اللجان الوطنية للدفاع عن حقوق المستثمرين بجميع القطاعات الصناعية	 
المساهمة بجذب االستثمارات األجنبية لالستثمار في القطاع الصناعي	 
تعريف ونشر الوعى عن أهمية الغرف التجارية و الصناعية بالمملكة 	 

الخبرات  

من 1996م الي الوقت الحالي: المدير التنفيذي لمصانع الشرق للتغليف

المهام الرئيسية:

التخطيط للميزانية السنوية	 
تحليل األداء السنوي لكل قسم	 
تطوير األنتاج لمواكبة احتياجات األسواق	 
قيادة فريق التصدير	 
اإلشراف على إعداد االستراتيجية التسويقية	 
االشراف على التطوير وتقديم منتجات جديدة	 
تطوير العالقات مع الموردين	 
رفع سقف التسهيالت مع الموردين	 
البحث عن قنوات تمويل جديدة	 
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تطوير العالقات مع العمالء	 
تدريب فريق المبيعات	 
التعامل مع المتطلبات اليومية بالشركة	 

اإلنجازات   

العمل مع لجنة أعداد المناهج الدراسية لمعهد البالستيك العالي	 
المشاركة في اللجنة الفرعية من عام 1421هـ الي عام 1425 هـ	 
المشاركة في العديد من المعارض الوطنية والدولية	 
المشاركة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية	 
المشاركة في العديد من ورش العمل و الندوات بالغرفة التجارية	 
المشاركة في زيارات العديد من الدول مع الوفود الرسمية	 
العمل في القطاع الصناعي منذ 24 عام 	 
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فئة الصناع 
خالد بن فهد إبراهيم البعيز   

رقم المترشح )4(
المؤهالت العلمية  :

حاصل على دبلوم في تخصص برمجة الحاسب اآللي من جامعة إنديانا )الواليات المتحدة األمريكية(
حاصل على دبلوم فني من المعهد الملكي التقني – تخصص في الهندسة الكهربائية )الرياض(

حاصل على دبلوم في علوم الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود )الرياض(
حاصل على شهادات عليا في الهندسة اإللكتروميكانيكية من وزارة الدفاع األمريكية )قاعدة بنيامين هاريسون( 

الرؤية   

غرفة محلية برؤية عالمية ضمن الرؤية 2030

األهداف   

بمــا أن الصناعــة خيــار اســتراتيجي للمملكــة ســنعمل علــى دعــم توطيــن الصناعــة الســعودية مــن خــالل الغرفــة، تماشــيًا مــع 	 
أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 التــي تســتهدف مســاهمة القطــاع الصناعــي بالناتــج المحلــي إلــى 33%

العمل مع المصانع الوطنية على توطين التقنيات الحديثة واألتمتة.	 
العمل على توطين الوظائف التقنية والفنية ودعم التدريب على رأس العمل	 
تقديــم المشــورة لــرواد األعمــال فــي كيفيــة التعامــل مــع الســوق واإلدارة والــدورة الماليــة للمشــاريع وأســاليب التمويــل 	 

والتخطيــط المســتقبلي.
العمل على رفع قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.	 
العمل من خالل لجان الغرف على زيادة قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية غير النفطية.	 
تحفيــز وقيــادة وفــود مــن المؤسســات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الســعودية لحضــور المحافــل الدوليــة واللقــاءات 	 

الثنائيــة فــي الخــارج.
العمل على تشكيل وفود متخصصة من منسوبي الغرفة محليًا ودوليًا لإلطالع على الفرص التجارية واالستثمارية.	 
الســعي لتذليــل العقبــات أمــام منتســبي الغرفــة لــدى الجهــات الحكوميــة لتكــون الغرفــة صوتهــم المســموع وخطابهــم 	 

المكتــوب.
التعريف بالغرفة دوليًا من خالل منسوبيها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات السعودية.	 

الخبرات  

رئيس مجموعة شركات خالد فهد البعيز القابضة تتلخص أنشطة المجموعة بالمجاالت الصناعية والتجارة والمقاوالت.	 
عضويات الجمعيات ومجالس اإلدارات الحالية :	 
القنصل الفخري لجمهورية سلوفينيا لدى المملكة العربية السعودية	 
عضو االتحاد العربي للقناصل الفخريين 	 
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 	 
عضو مجلس األعمال السعودي اليمني 	 
عضو مجلس األعمال السعودي األمريكي  	 
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فئة الصناع 
سعد بن محمد سعد العجالن   

رقم المترشح )5(

الرؤية   

ــى فــي الخدمــات 	  ال يخَفــى علــى أحــٍد مــدى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي الريــاض، والــذي يتجلَّ
مهــا إلــى التجــار والصناعييــن ورجــال األعمــال والمنســوبين، فــي ســبيل الحفــاظ علــى عجلــة االقتصــاد  الجليلــة التــي تقدِّ
الوطنــي فــي متابعــة مســيرته بسالســٍة وُيْســر وقــوة، نحــو تحقيــق تطلعــات والة األمــر حفظهــم اللــه فــي إيجــاد اقتصــاد 
قــوي للمملكــة العربيــة الســعودية تنافــس بــه أقــوى اقتصاديــات العالــم، وتحتــل المكانــة المرموقــة بينهــا، فــي ظــل هــذا 

التنافــس الكبيــر الــذي نشــهده اليــوم.
واستشــعارًا بالمســؤولية العظمــى التــي تقــع علــى كاهلنــا نحــن رجــال األعمــال فــي دعــم اقتصادنــا الوطنــي وتمكينــه بــكل 	 

مــا ُأوتينــا مــن قــوة وعــزم، وتحصينــه مــن أيِّ مخاطــر تعترضــه حاليــًا ومســتقباًل.

األهداف   

نســعى إلــى المســاهمة لتســهيل ممارســة األعمــال لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة، ودعــم عمليــات 	 
التصديــر ســعيًا لالنفتــاح علــى األســواق العالميــة ورفــع معــدالت التوطيــن.

دعــم أداء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل المســاهمة فــي تطويــر آليــات التمويــل ومنحهــا المزايــا وأســاليب 	 
 التفضيــل فــي التعامــل والعمــل علــى تنفيــذ توصياتهــا

العمــل علــى تحقيــق رغبــات ومتطلبــات المنتســبين مــن خــالل تفعيــل دور اللجــان القطاعيــة بمختلــف مســتويات القطاعــات 	 
التــي تمثلهــا وتشــجيع االنضمــام إليهــا والعمــل علــى تنفيــذ توصياتهــا.

 العمل على تطوير منهجية عملية االستقدام بما يتالءم مع احتياجات الشركات والمؤسسات.	 
التوسع في مجال التدريب لتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص.	 

الخبرات  

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض – الدورة السابعة عشر	 
رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض	 
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة أبناء محمد السعد العجالن القابضة	 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة أبناء محمد السعد العجالن	 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة شماغ البسام	 
مدير المصنع السعودي للشماغ	 
مدير شركة أبناء محمد السعد العجالن العقارية	 
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فئة الصناع 
سليمان بن صالح العثيم    

رقم المترشح )6(    
المؤهالت العلمية  :

خريج المعهد األمريكي لعلوم األحجار GIA سانتا مونيكا )لوس انجلوس( بالواليات المتحدة االمريكية.

الرؤية   

بناء جسور من التواصل بين رجال االعمال والمسؤولين لتذليل كافة العقبات والمشكالت التي تواجه مختلف القطاعات، 	 
والعمل على تمكين القطاع الخاص في مختلف المشاريع وفقا لرؤية المملكة 2030.

األهداف   

نســعى لتحقــق الغــرف التجاريــة تطلعــات رجــال االعمــال وفــق آليــات اقتصاديــة محكمــة وبرامــج وآليــات تســهم فــي تطويــر 	 
وتحديــث مختلــف القطاعــات.

ــات والتطبيقــات التــي تتوافــق مــع 	  ــة ورجــال االعمــال باســتخدام احــدث التقني ــن الغرفــة التجاري ــر أدوات التواصــل بي تطوي
مرحلــة الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء.

تفعيل دور الغرف لتكون بيت لرجال االعمال والتجار وملتقى لمناقشة كل قضاياهم ومشكالتهم.	 
قطاع تعديني ضخم وفرص استثمارية واعدة تمكن القطاع الخاص من تحقيق رؤية المملكة 2030 لمضاعفة مساهمة 	 

قطــاع التعديــن فــي الناتــج المحلــي، وبنــاء قطاع على مســتوى ومواصفات عالمية في المملكة.
تبنــي تحديــات ومشــكالت قطــاع التعديــن ووضــع الحلــول المناســبة ممــا يوفــر بيئــة متميــزة بالقطــاع تســهم فــي جــذب 	 

االســتثمارات وتدفــق المعــادن عبــر بنــاء صناعــة تعدينيــة وفــق اســتراتيجية التعديــن الســعودية لتحقيــق 8,	 تريليــون ريــال.
التعــاون مــع وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة لتطويــر سالســل القيمــة المتكاملــة للثــروات المعدنيــة، واالرتقــاء بمقومــات 	 

القطــاع ليصبــح الركيــزة الثالثــة لالقتصــاد فــي الســعودية بعــد قطاعــي النفــط والبتروكيماويــات.

الخبرات  

رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية )مناجم الذهب(	 
رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العثيم للذهب والمجوهرات.	 
رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في مجلس الغرف السعودية.	 
رئيــس لجنــة التعديــن بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض عضــو اللجنــة الصناعية والتعدين بالغرفة التجاريــة الصناعية بالرياض 	 

نائــب رئيــس اللجنــة التجاريــة بالغرفة التجاريــة الصناعية بالرياض.
رئيس ونائب رئيس وعضو لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا.	 
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اإلنجازات 

تأسيس شركة سليمان العثيم للمجوهرات عام١٩٨٥.	 
المســاهمة فــي توطيــن صناعــة المجوهــرات فــي المملكــة بإنشــاء مصنــع ســليمان العثيــم االول عــام ١٩٩٠ والــذي دشــنه 	 

معالــي وزيــر الصناعــة االســبق المهنــدس عبدالعزيــز الزامــل ومصنــع الذهــب وللمجوهــرات والثاني عام 1998 والذي دشــنه 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ) حفظــه اللــه( عندمــا كان أميــًرا لمنطقــة الريــاض.

إنشاء أول معهد لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على مهارات صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في المملكة.	 
تأســيس شــركة مصفاة الذهب الســعودية )مناجم الذهب( التي ســتكون واحدة من كبريات الشــركات الوطنية المتخصصة 	 

في التنقيب واســتخراج الذهب في المملكة.
تبنــي مشــكالت قطــاع التعديــن مــن خــالل ترأســه اللجنــة الوطنيــة للتعديــن بمجلــس الغــرف الســعودية ووضــع الحلــول 	 

المناســبة للقطــاع بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة.
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فئة الصناع 
سليمان النصبان    

رقم المترشح )7(    
المؤهالت العلمية  :

حاصل على درجة الماجستير في ادارة االعمال 2015

الرؤية   

المساهمة في تطوير التجارة والصناعية الوطنية وتحول الرياض الى منصة صناعية وتجارية وعالمية

األهداف   

دعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.	 
توطين الصناعة وزيادة الصادرات غير النفطية.	 
تهيئة البيئة المناسبة لذوي الهمم.	 
دعم حاضنات وُمسّرعات أعمال للقطاع الصناعي والتجاري. 	 

تحقيق االســتدامة واالســتقرار لدى الشــركات العائلية من 	 
خــالل تطبيــق نظــام الحوكمة.

تجويد المنتج السعودي ورفع معدالت الصادرات الصناعية.	 
تسهيل االشتراطات التمويلية. 	 

الخبرات  

مدير تنفيذي لشركة مجموعة النصبان	 
مدير تنفيذي لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاوالت	 
مدير عام مصنع مظهري االنيق للمالبس	 
عضــو مجلــس المديريــن شــركة اتحــاد الخدمــات المســاندة 	 

للمقــاوالت »ناســكوم«

عضو مجلس المديرين شركة انشاء المدائن للمقاوالت	 
عضو مجلس المديرين شركة ايليا للتجارة	 
رئيــس لجنــة الترشــيحات والتعيينــات والمكافــآت لشــركة 	 

النصبــان القابضــة
العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة	 

اإلنجازات 

تأسيس شركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاوالت	 
تأسيس مصنع مظهري االنيق للمالبس	 
ادارة مشروع حوكمة شركة النصبان القابضة	 
للطاقــة 	  العــرب  تأســيس شــركة شــمس  فــي  المشــاركة 

لشمســية ا
ملتقى االدراج في االسواق المالية	 
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب االعمال والمستثمرين العرب 	 

بمملكة البحرين
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فئة الصناع 
عبدالرحمن بن علي عبدالله الصغير     

رقم المترشح )8(    
المؤهالت العلمية  :

ماجستير إدارة األعمال MBA  |الجامعة السعودية اإللكترونية 2018م 
شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة جامعة الملك سعود 1999م .

الرؤية   

المساهمة في تحقيق أهداف القطاع الصناعي لتحقيق تنمية مستدامه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

األهداف   

خلــق بيئــة عمــل مشــتركة بيــن غرفــة الريــاض والمؤسســات 	 
التعليميــة لتقديــم برامــج تدريبيــة متخصصــة لــرواد األعمــال.

خلق مجموعة تطبيقات متخصصة لدعم رواد األعمال.	 
تمكين المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من المشــاركة في 	 

اللجــان التجاريــة والصناعيــة عبــر وضــع آليــات ومراكز تفاعليه 

وعبــر تطبيقات متخصصة.
رفــع القــدرة التصديريــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 	 

باالســتفادة مــن المبــادرات الحكوميــة.
المســاهمة فــي تمكيــن رواد األعمــال مــن تبــادل الخبــرات 	 

والتجــارب مــع رجــال األعمــال ورواد األعمــال محليــا ودوليــًا.

الخبرات  

الرئيس التنفيذي |  شركة الوسطى المتحدة التجارية ذات 	 
مسؤولية محدودة )2016 – حتي تاريخه(

ــة المتحــدة 	  عضــو مجلــس إدارة|  شــركة الوســطى العقاري
ذات مســؤولية محــدودة )2008  - حتــى تاريخــه(

مؤســس وعضــو مجــس إدارة  | شــركة الخدمــات اإلدارة 	 
المشــتركة المحــدودة )2014 – 2018( 

مؤســس وعضــو مجــس إدارة  | شــركة ســواعد لألنتــاج 	 
)2019  –  2014( المحــدودة  والحيوانــي  الغذائــي 

مؤسس ومدير عام  | مؤسسة وسائط المستقبل لخدمات 	 
الحاسب اآللي )1998 – 2015(

مبرمــج حاســب آلــي |  وزارة الدفــاع والطيــران والمفتشــية 	 
العامــة )1999-1998(

مؤسس تطبيق دار |  تطبيق  )2019(	 
مشارك بتأسيس تطبيق دال | تطبيق )2016-2019م(.	 
اللغــات : العربيــة : اللغــة األم  ، اإلنجليزيــة : تحــدث وكتابــة 	 

بطالقــة  ، الفرنســية : مســتوى مبتــدئ .

اإلنجازات 

تأســيس منشــأه متخصصــة فــي بنــاء برامــج الحاســب اآللــي وقواعــد البيانــات وتنفيــذ أكثــر مــن )50( مشــروع فــي مجــال 	 
ــران خــالل )10( ســنوات. ــوزارة الدفــاع والطي الشــبكات والتطبيقــات ل
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فئة الصناع 
عبدالله بن إبراهيم عبدالله الخريف  

رقم المترشح )9(    
المؤهالت العلمية  :

ماجستير إدارة اعمال - جامعة الملك عبدالعزيز 2007م	 
بكالوريوس إدارة اعمال )إدارة مالية( - جامعة الملك سعود 1999م  	 

الرؤية   

تطوير الصناعة الوطنية والخدمات التصنيعية وتحقيق رؤية المملكة 2030 على الجوانب الصناعية واالقتصادية

األهداف   

توطين الصناعات ودعم المنشئات الصغيرة والناشئة.	 
توسيع فرص توظيف الشباب السعودي ودعم القيادات السعودية.	 
إيجاد البيئة المناسبة والجاذبة للصناعة في مدينة الرياض.	 
إجاد منصة جاذبة لصناعة الترفيه والسياحة.	 
تنظيم التعامل في قطاع التجارة االلكترونية بما ينفع المستثمر السعودي.	 

الخبرات  

البنك السعودي الفرنسي  )2000م –مايو 2002م(	 
الرئيس التنفيذي لشركتي الخريف التجارية وصناعات الخريف( 2015م – وحتى تاريخه(	 
عضو مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة  )2009-2013م(	 
عضو مجلس إدارة شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )2009 – 2014م(	 
نائب رئيس لجنة األنشطة البحرية – الغرفة التجارية بجدة )-2005 2008م(	 
عضو هيئة السياحة بإمارة منطقة جازان )2012-2009م(	 
عضو جمعية اإلدارة السعودية )2000م – حتى تاريخه(	 
عضو جمعية االقتصاد السعودية )2000م – حتى تاريخه(	 
عضو منظمة شباب األعمال ( عقال ) )2010م – حتى تاريخه(	 
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نائب رئيس المجلس التنفيذي بفرع غرفة الرياض بمحافظة حريمالء )2013م - حتى تاريخه(	 
رئيس االتحاد السعودي للرياضات البحرية )2017-2014م (	 
عضو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت المالية حتى تاريخه .	 
عضو اللجنة التجارية بغرفة الرياض حتى تاريخه .	 
عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية حتى تاريخه .	 
عضو لجنة أصدقاء الهالل األحمر حتى تاريخه	 

اإلنجازات 

توطين صناعة المولدات الكهربائية الخاصة بمجموعة الخريف ونقل صناعتها من الخارج ليتم داخل المملكة العربية	 
السعودية	 
رئيس االتحاد السعودي للرياضات البحرية 2014 – 2017 .	 
زيادة تصدير أجهزة الري المحوري خارج المملكة العربية السعودية.	 
رفع الوعي لدى الصيادين السعوديين من خالل برامج التدريب المتخصصة .	 
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فئة الصناع 
عبدالله بن فهد عبدالله العجالن   

رقم المترشح )10(    
المؤهالت العلمية  :

شهادة البكالوريوس

الرؤية   

خلق بيئة تجارية تقوم على التكامل المجتمعي

األهداف   

االستثمار المعرفي والتوعوي في شباب وشابات األعمال.	 
الريادة في الخدمة المجتمعية لألوقاف.	 
تفعيل الممارسات العالمية في مجاالت الذكاء االصطناعي في القطاع الخاص	 

الخبرات  

1. رئيس مجلس إدارة شركة العجالن جلوبل.
2. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض.

 3. رئيــس لجنــة االســتثمار والتعــاون األجنبــي بالغرفــة التجاريــة 
بالريــاض.

4. رئيس لجنه األوقاف في الغرفة التجارية بالرياض.
 5. عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض.

 6. رئيس لجنة الشركات العائلية في الغرفة التجارية بالرياض.
 7.عضو مجلس إدارة جمعية األطفال المعاقين.

 8.عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بأمارة الرياض.
 9.عضو مجلس األعمال السعودي األسباني.

 10.عضو مجلس األعمال السعودي التشيكي.
 11.عضو مجلس األعمال السعودي النمساوي.
 12. عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني.

 13. نائب رئيس مجلس إدارة شركة وطن لالستثمار الصناعي 
)للبتروكيماويات(.

 14. رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة البيضاء للطاقة الشمسية 
والمتجددة.

ــل  ــة )وكي ــداع وطــن لألغذي  15. رئيــس مجلــس إدارة شــركة إب
مطاعــم البيــك فــي الريــاض(.

 16. رئيس مجلس إدارة شركة ون لالستثمارات الرقمية.

 17. رئيــس مجلــس إدارة المركــز التشــيكي للعــالج الطبيعــي 
والتأهيلــي.

 18. رئيس مجلس إدارة شركة فولف للمقاوالت.
 19. رئيس مجلس إدارة شركة المقاوالت الوطني.

 20. رئيس مجلس إدارة شركة لمستنا العقارية.
 21. رئيس مجلس إدارة شركة بليار لألغذية.
 22. رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج الدولية.

لتقنيــة  التقنيــة  المبــادرات  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   .23  
المعلومــات.

 24. رئيس مجلس مبادرات العجالن للمسؤولية االجتماعية.
 25. نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالرغبة.

 26. عضو مجلس إدارة شركة ريتشي العالمية.
 27. عضو مجلس إدارة شركة السفير الوطنية.

 28. عضو مجلس إدارة شركة رٔايك العقارية.
 29. رئيس مجلس إدارة شركة الحالل الدولية للتصدير والتنمية.
ــة البنــاء العقارية)مســاهمة   30. عضــو مجلــس إدارة شــركة بئئ

مقفلــة(.
 31. عضو مجلس إدارة مدارس المنهاج التعليمية.
 32. العضوية الفخرية لجمعية ٓافاق خضراء البيئية.
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اإلنجازات 

أثناء عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته 17:

رئيس لجنة األوقاف:

المساهمة في تأسيس عدة لجان لألوقاف بالغرف التجارية بالمملكة.	 
المساهمة في تأسيس صناديق وقفية لبعض الجهات الحكومية ومنها الصندوق الوقفي لإلسكان.	 
المساهمة في تأسيس عدة شركات ومؤسسات وقفية واوقاف  متنوعة للقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.	 
نشر الثقافة الوقفية في قطاع األعمال  والبنوك والمؤسسات المالية ورجال األعمال ومنتسبي الغرفة.	 
إقامــة اكثــر مــن  80 فعاليــة فــي نشــر الثقافــة الوقفيــة منهــا نــدوات وملتقيــات ودورات ومؤتمــرات وورش عمــل متخصصة 	 

وديوانيــات وزيارات .
المســاهمة فــي التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة لخدمــة األوقــاف وإزالــة التحديــات والعوائــق التــي تواجهــا عبــر األنظمــة 	 

والتشــريعات .
إقامة اكبر مؤتمر لألوقاف برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.	 
توثيق ونشر التجارب المحلية والعالمية المتميزة في األوقاف.	 
التعاون مع الغرف الخليجية في نشر الثقافة الوقفية.	 

ب- رئيس لجنة االستثمار األجنبي والتعاون الدولي:
إقامة لقاء للمالحق التجارية لسفارات الدول األجنبية ورجال األعمال السعوديين.	 
تنظيم ورشة عمل لمراجعة نظام االستثمار األجنبي مع الهيئة العامة لالستثمار.	 
تنظيم ملتقى »الفرص التجارية بين االتحاد األوربي والمملكة« بمشاركة 14 دولة.	 
عرض تجربة شركة HUAWEI من قبل رئيسها التنفيذي وبحضور السفير الصيني.	 
تباحث الفرص التجارية مع وفد السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا »الكوميسا«.	 
إقامــة لقــاء مــع وفــد برازيلــي برئاســة وزيــر الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والتمويــن الغذائــي البرازيلــي لبحــث فــرص االســتثمار 	 

بالمملكــة.
ج مؤسس ورئيس لجنة أعمال ذوي اإلعاقة:

أول مجلس شبه حكومي أكثر من ثلثي أعضائه من ذوي اإلعاقة.	 
توقيع العديد من االتفاقيات وتنظيم اللقاءات بهدف تدريب وتوظيف ودعم المشاريع التجارية لذوي اإلعاقة.	 

تمكين 209 شخص من ذوي اإلعاقة لسوق العمل.
د. مؤسس لجنة الطاقة المتجددة:

استقطاب مستثمرين جدد في هذا النشاط سواء من الداخل أو الشركات العالمية الخارجية	 
هــ . مؤسس لجنة الذكاء االصطناعي:

تهدف لرفع كفاءة وإنتاج شركات القطاع الخاص في مجال الذكاء االصطناعي	 
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فئة الصناع 
عثمان بن سعد محمد أباحسين  

رقم المترشح )11(    

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس اقتصاد بجامعة اإلمام محمد بن سعود

الرؤية   

العمل على تعزيز دور الغرفة في دعم منسوبيها وتذليل العقبات لهم	 
رفع كفاءة المصانع المحلية لمواكبة المعايير والجودة العالمية	 
العمل على إنشاء حاضنات تدريب لرواد األعمال الصناعيين	 
العمل على استقطاب الفرص الصناعية المناسبة وتمكين مستثمري القطاع منها	 
المساهمة في حل المشكالت وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي مع الجهات الحكومية	 
التعــرف علــى احتيــاج المصنعيــن مــن الوظائــف القياديــة التخصصيــة والعمــل علــى توفيرهــا بالتنســيق مــع الجامعــات ووزارة 	 

العمل
تقديم خدمات إرشادية ومرجعية للمصانع في مختلف المجاالت	 

األهداف   

ــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات الســعودية فــي الســوق العالمــي 	  ــز دور الغرفــة فــي تحســين بيئــة العمــل بهــدف زي تعزي
ــة 2030 تماشــيًا مــع رؤي

الخبرات  

شــركة التعهــدات العالميــة - شــركة إدارة المشــاريع والتوريــدات متخصصــة فــي مشــاريع القطــاع الصحــي -مؤســس ورئيــس 	 
مجلــس إدارة

شركة المشاريع الفندقية -ادارة وتوريد للمشاريع الفندقية - مالك ورئيس مجلس اإلدارة	 
شركة سافانا التجارية - شركة متخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية - مؤسس ومدير عام	 
شركة مصنع بريما العالمية - شركة متخصصة في صناعة المخبوزات - شريك مؤسس وعضو منتدب	 
شركة الخالدية العقارية - التطوير العقاري وإدارة الممتلكات - مدير عام	 
مؤسسة الملك خالد الخيرية -اإلشراف على العديد من مبادرات المؤسسة الخيرية في مناطق مختلفة من المملكة	 

اإلنجازات 

أسس وترأس عدد من الشركات في قطاع الصناعة، األغذية، الخدمات اللوجستية، االستيراد والتصدير، والتجزئة	 
ســاهم عبــر الشــركات التــي أسســها وشــارك فــي إدارتهــا فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتوطيــن الصناعــة، كمــا ســاهم فــي 	 

خلــق مئــات الوظائــف للشــباب الســعودي الطمــوح
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فئة الصناع 
 محمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد   

رقم المترشح )12(    
المؤهالت العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال )1422 هـ( تخصص: تسويق - كلية العلوم اإلدارية - جامعة الملك سعود  

الرؤية   

المساهمة في تمكين القطاع الخاص لتحقيق االستدامة والنمو.

األهداف   

التكامل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خالل المساهمة في التشريعات المناسبة والفاعلة للقطاع.	 
تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع المقاوالت.	 
تطوير أصحاب المهن والحرف في الخدمات غير المالية. 	 

الخبرات 

المرشد القابضة  -  الرياض  - الرئيس والعضو المنتدب   ) 2018م -  حتى تاريخه(	 
تحديد استراتيجيات ورسم سياسة شركات المجموعة.  

تطوير خطط عمل لتطوير قطاعات األعمال الداخلية، العمليات، المالية، الموارد البشرية، القانونية، المراجعة الداخلية.
التحول الرقمي واإللكتروني لألنظمة الداخلية وبناء ERP شامل ومتكامل.

تحقيق أعلى معدل دوران لرأس المال وزيادة معدالته الربحية.
تطويــر أنشــطة ومجــاالت شــركات المجموعــة فــي المقــاوالت والمشــاريع اإلســتثمارية والتجاريــة والصناعيــة والزراعيــة واألغذيــة 

والتكنولوجيــا وتقنيــة المعلومات. 
المرشد القابضة   - الرياض    -  المدير التنفيذي   )2003م -  2017م(	 

اإلشــراف علــى أنشــطة وأعمــال الشــركة واألهــداف المعتمــدة والعمــل علــى إزالــة المعوقــات التــي تعتــرض تنفيــذ تلــك األعمــال 
ورفــع الكفــاءة وتطويــر العامليــن وتجهيزهــم نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة.  

شركة المرشد لإلستثمار والتطوير العقاري -   الرياض    - مدير سوق المرقب التجاري    )2001م – 2003م(	 
اإلشراف على اإلنشاءات بالسوق.

العمل على تسويق كافة الوحدات التأجيرية.  
إعتماد األسعار بعد دراستها. 

متابعة فرق التحصيل والصيانة والنظافة للوصول ألفضل أداء ممكن.
العمل على تحقيق أفضل أداء بأقل التكاليف. 

شركة المرشد لإلستثمار والتطوير العقاري  -  الخبر   - مدير صناعية الخليج    )2001م( 	 
وضع خطة لتشغيل الصناعية.

متابعة جميع أمور المستأجرين وحل مشاكلهم. 
تدريب مدير السوق المستقبلي. 
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شركة المرشد لإلستثمار والتطوير العقاري  -  الجبيل  - مدير المركز التجاري   )2000م(	 
وضع خطة لتشغيل المركز التجاري.	 
متابعة جميع أمور المستأجرين وحل مشاكلهم. 	 
تدريب مدير السوق المستقبلي. 	 
شركة المرشد لإلستثمار والتطوير العقاري  - الطائف  - مدير السوق المركزي للخضار والفاكهة    )2000م(	 
وضع خطة لتشغيل السوق.	 
متابعة جميع أمور المستأجرين وحل مشاكلهم. 	 
تدريب مدير السوق المستقبلي. 	 
شركة المرشد لإلستثمار والتطوير العقاري  - الرياض - مدير سوق خضار البديعة    )1999م – 2000م(	 
وضع خطة لتشغيل السوق.	 
متابعة جميع أمور المستأجرين وحل مشاكلهم. 	 
تدريب مدير السوق المستقبلي. 	 
الخبرات في منشآت أخرى:	 

أ- الشركة العربية لألسواق المركزية - الرياض - المدير العام ) 2003م – حتى تاريخه(
اإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات المســتقبلية فــى األســواق والعمــل علــى تنميــة اإليجــارات وتحصيلهــا وتحقيــق أعلــى معــدالت 

فى التشــغيل. 
التخطيط إلنشاء أسواق جديدة.

ب-شركة أعمالنا القابضة - الرياض - المدير التنفيذي  )2003م – حتى تاريخه(
اإلشــراف علــى تقديــم المنتجــات لكافــة قطاعــات الشــركة وتطويــر كافــة القطاعــات ووضــع الخطــط المناســبة لذلــك لتحقيــق 

أفضــل عائــد. 
ج – غرفة الرياض - مركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة  نائب رئيس مجلس األمناء  )2012م – 2015م(      

اإلنجازات 

الحصول على شهادة شكر وتقدير من غرفة الرياض تقديرًا 	 
للجهود المبذولة في معرض منتجون.

الحصول على شهادة شكر وتقدير من وزارة العمل والتنمية 	 
اإلجتماعية.

الحصــول علــى شــهادة شــكر وتقديــر من اإلتحاد الهندســي 	 
الخليجي والهيئة الســعودية للمهندســين.

الحصــول علــى جائــزة ميــد ألفضــل تقنيــة بنــاء مشــروع فــي 	 
قطــاع التعليــم وتتويــج الشــركة بالمركــز األول.

الحصــول علــى شــهادة شــكر وتقديــر مــن غرفــة المدينــة 	 
المنــورة إلنجــاح ملتقــي التوطيــن والتوظيــف.

إســتقطاب العالمــات التجاريــة العالميــة للفرنشــيز األلمانــي 	 
.  )Giovanni L – Bagel Brothers(

إســتقطاب العالمــات التجاريــة العالميــة لشــركات عالميــة 	 
. )ABB – Siemens( منهــا

 	. )ISO9000	:	0		( الحصول على شهادة
 	)OHSAS	800	:	00	(.   الحصول على شهادة
الحصول على شــهادة تصنيف المقاولين – الدرجة األولى 	 

من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الحصــول علــى شــهادة شــكر وتقديــر مــن جامعــة طيبــة 	 

تكاتــف. برنامــج  الفعالــة فــي  للمشــاركة 
الحصول على شهادة شكر وتقدير من جامعة الجوف.	 
الحصــول علــى شــهادة العضويــة الذهبيــة مــن المجلــس 	 

للجــودة. الســعودي 
الحصــول علــى شــهادة شــكر وتقديــر مــن المديريــة العامــة 	 

للشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض.
الحصول على شهادة إنجاز من وزارة التربية والتعليم.	 
الحصول على شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم 	 

بمحافظة القويعية.
الحصــول علــى شــهادة شــكر وتقديــر مــن اإلدارة العامــة 	 

للتربيــة والتعليــم بمنطقــة الريــاض.
دعــم أكثــر مــن 60 جهــة حكومية/شــبه حكوميــة لألعمــال 	 

التطوعية/المسؤولية اإلجتماعية منها على سبيل المثال 
وليــس الحصــر )المشــاركة فــي دعــم حدائق الملــك عبدالله 
العالمية - المشاركة في دعم إنشاء جامعة األمير سلطان 
- المشــاركات فــي دعــم مشــاريع مؤسســة الملك ســلمان 

لإلسكان 
 	 - الصحــة  لــوزارة  عديــدة  فعاليــات  إســتضافة   - الخيــري 

رعايــة ذهبيــة للمؤتمــر الدولــي لعلــوم الحاســب وتقنيــة 
المعلومــات بجامعــة الجــوف - المشــاركة فــي مركــز الملــك 
ســلمان اإلجتماعي - حفل تدشــين المشــروعات المدرســية 
بــاإلدارة العامــة للتربيــة وال  تعليــم - شــراكة إســتراتيجية 
مــع هيئــة الســياحة - دعــم الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة 
الريــاض - المشــاركات فــي إحتفــاالت اليــوم الوطنــي مــع 

أمانــة الريــاض(.
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فئة الصناع 
ناصر بن سعود السهلي   

رقم المترشح )13(    
المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس العلوم الجوية – كلية الملك فيصل الجوية
الرؤية   

خلــق جــو عمــل تنافســي يحقــق رؤيــة 2030 فــي نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 	 
مــن خــالل حوكمــة المنشــآت لإلســتدامة األعمــال 

األهداف   
المشاركة في توجيه وصنع القرار االقتصادي.	 
تحسين وتطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.	 
تعزيز المسؤولية االجتماعية لمنشآت القطاع الخاص.	 
تطوير عمل اللجان بالغرفة التجارية.	 
إنشاء وحدات خاصة بالدعم وتغيير القرارات الصناعية.	 
دعم وإنشاء البيوت المتخصصة بالتصدير.	 

الخبرات  
1 . رئيس مجموعة ساف الصناعية.

2 . رئيس المركز السعودي للحوكمة.
3 . رئيس مصنع ساف للكبريت الزراعي والصناعي.

4 . رئيس شركة ساكت العالمية.
5 . رئيس شركة المركز السعودي لتقنية المعلومات.

6 . رئيس شركة أوجاز للتجارة.
7 . رئيس شركة أوجاز للمقاوالت.
8 . رئيس مصنع برودان للصناعة.

9 . رئيس مجلس إدارة في أثيو ساف أثيوبيا.
10 . مستثمر في شركة كسيب للتجارة.

11 . مستثمر في شركة كريستال الكيميائية الزراعية باألردن.
12 . مستثمر في شركة هاي جرو باسبانيا.

13 . مؤسس شركة ساف السعودية األوغندية للتجارة والصناعة.

اإلنجازات 
1 - تصدير المصنع ألكثر من 45 دولة.

2 - انشاء عده مصانع مختلفة في مجال البتروكيماويات.
3 - إقامة دورات تدريبية لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

4 - المساهمة الفعالة في المسؤولية االجتماعية.
5 - نشر ثقافة الحوكمة من خالل إقامة ندوات وبرامج وملتقيات مختلفة.

6 - دعم وارشاد رواد األعمال.
7 - المشاركة في مجالس االعمال التجارية في مجلس الغرف.

8 - عضو في عده مجالس أعمال.
9 - اطالق مبادرة نمو.
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 فئة الصناع 
 نايف بن عبدالله سليمان الراجحي   

رقم المترشح )14(    

المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس إدارة اعمال المالية من جامعة سان فرانسسكو ، الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات  

2018م – إلى اآلن الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة فرسان للسفر والسياحة.	 
-2016 2018م عملت مدير قطاع بشركة فرسان للسفر والسياحة	 
2015-2016م عملت مدير عالقات الشركات بمصرف الراجحي 	 
2013-2015م عملت مدير ائتمان بمصرف الراجحي	 
2012-2013م عملت في البنك الدولي في واشنطن	 

اإلنجازات 

الرئيس التنفيذي لشركة فرسان للسفر والسياحة وعضو مجلس اإلدارة.	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرحلة الرقميه.	 
عضو لجنة السياحة والترفيه بالغرفه التجارية بالرياض.	 
عضو لجنة الهالل االحمر بالغرفه التجارية بالرياض	 
عضو مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي.	 
عضو مجلس إدارة شركة تكاتف القابضة.	 
عضو مجلس إدارة شركة الفرابي للبتروكيماويات.	 
عضو مجلس إدارة شركة مرامي للصناعه.	 
 عضو مجلس إدارة شركة تنظيم المعارض السعودية (سيمارك).	 
عضو مجلس إدارة مجموعه ستايل.	 
 	. Elabelz عضو مجلس إدارة مجموعة
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فئة الصناع 
نايف بن فهد الحمادي العتيبي   

رقم المترشح )15(    
المؤهالت العلمية  :

بكالوريوس العلوم السياسية – جامعة الملك سعود 2003م

الرؤية   

تحسين أداء الغرفة التجارية ودعم رؤية المملكة من خالل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية.

األهداف  

تطوير منظومة خدمات الغرفة التجارية.	 
تحقيق توجه الدولة في التوطين ودعم برامج التدريب.	 
تبني خلق فرص وظيفية في المحافظات والقرى للقطاعات الخدمية وبيع التجزئة.	 
تمكين سيدات االعمال من المشاركة في التنمية االقتصادية.	 
تنمية العالقة بين القطاع الخاص والحكومي.	 
نقل الشكاوي والمالحظات التي تواجه اصحاب االعمال وآرائهم في كافة القضايا واألنظمة التي تمس مصالحهم .	 
تفعيل دور الغرفة في المسؤولية االجتماعية.	 

الخبرات  

الرئيس التنفيذي لشركة الجازع الصناعية .
الرئيس التنفيذي لشركة حصن المسافر للسفر والسياحة.	 
مؤسس وشريك لمصنع القوة الفعالة للوحات الكهرباء.	 
المدير العام لشركة التعمير المعتمدة للمقاوالت من عام 2006 إلى 2011م 	 

العضويات: 
عضو مجلس أدارة الهيئة السعودية للمقاولين.	 
عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالرياض)سابقا(	 

عضو مجلس إدارة مجموعة الجازع.	 
عضو مجلس إدارة التعمير المعتمدة للمقاوالت.	 

اإلنجازات 

تحويل شركة الجازع الصناعية من شركة ذات مسوؤللية محدوده الى شركة مساهمة مقفلة.	 
التوسع في االستثمارات الدولية لمجموعة الجازع.	 
تأسيس عدة شركات:	 
شركة صندوق األفكار للمؤتمرات والمعارض	 
شركة نصف الطريق للمشروبات والقهوة 	 
شركة مصنع القوة الفعالة للوحات الكهربائية 	 
تطبيق أميال دوت كوم للسفر والسياحة.	 
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فئة الصناع 
نمر بن سعود العتيبي   

رقم المترشح )16(    

المؤهالت العلمية:

ثانوية عامة 

الرؤية   

دفع عجلة التنمية الصناعية لداخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030

األهداف   

تطوير مجال الصناعة في المملكة العربية السعودية وتعزيز انتاجيته وفاعليته.	 
العمل على رفع صادرات المملكة العربية السعودية بوضع الخطط واالستراتيجيات وذلك من خالل دعم مجال الصناعة	 
لتحقيق مصادر دخل جديدة للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .	 
تهيئة بيئة عمل مناسبة وجاذبة للعاملين في المصانع.	 
مساعدة المصانع الناشئة والمبتدئة في جذب استثمارات جديدة وابرام عقود للتصدير للخارج .	 
حلمي وهدفي الذي أسعى له رؤية كل المنتجات المستوردة مطبوع عليها Made in KSA صناعة المملكة العربية	 
السعودية.	 

الخبرات  

مدير عام مصنع نمر سعود العتيبي لألجهزة الكهربائية واإللكترونية )1437هـ - حتى اآلن(	 
مدير عام مصنع نمر العرب للصناعة )1435هـ - حتى اآلن(	 
مدير عام مؤسسة نمر سعود بن سعيد الثقفي للمواشي )1430هـ - حتى اآلن(	 
مدير عام مؤسسة نمر العرب للمقاوالت )1430هـ - حتى اآلن(	 

اإلنجازات 

أكثر من 4 سنوات من الخبرة في التصنيع و 10 سنوات في إدارة المشاريع	 
تنفيذ استراتيجيات المبيعات الناجحة وتحفيز فرق العمل على تحقيق أكبر النتائج.	 
ذو خبرة متميزة في توظيف وتطوير الموظفين لدفع اإليرادات عبر منظمات المبيعات المتعددة.	 
بارع في تصميم وتنفيذ استراتيجيات المبيعات الفعالة لتحسين فرص السوق.	 
تلمس احتياجات سوق العمل والعمل عليها .	 
التواصل المثالي مع اعضاء الفريق لتعزيز العالقات المهنية والمربحة مع الحفاظ على الثقة والقدرة على تحمل	 

ضغوطات العمل



105 الدليل اإلرشادي النتخابات
أعضــاء مجلس إدارة غرفــــة الرياض


