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  أسماء وبیانات المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة 

  للشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة)

  م21/6/5201والتي تبدأ في  لثةللدورة الثا

  مالحظات  اسم المرشح  م
  ثانیةرئیس مجلس اإلدارة بالدورة ال  عبد اإللھ عبد هللا محمود زاھد -1
  ثانیةبالمجلس بالدورة ال مستقلعضو   الدبلعبد الرحمن خالد عبد هللا  -2
  الثانیةعضو غیر تنفیذي بالمجلس بالدورة   فھد یوسف محمود زاھد -3
  ثانیةعضو مستقل بالمجلس بالدورة ال  أسامھ سعد محمد الحداد -4
  ثانیةبالمجلس بالدورة ال غیر تنفیذيعضو   باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم -5
  الثانیةعضو غیر تنفیذي بالمجلس بالدورة   زواويوفاء ھاشم یوسف  -6
  عضو مستقل بالدورة الثانیة  خالد عبد هللا خالد الدبل -7
ممثل عن المؤسسة العامة للتأمینات  - مرشح جدید  سلطان بن محمد بن أحمد السلیمان -8

  االجتماعیة
 ً   بیانات المرشحین تفصیلیا

  هللا محمود زاھدعبد اإللھ عبد   األســـــــــــــــــــم:
  ھـ1369  :الدـــخ المیــــتاری
  جدة 1009590405  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -جدة  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  رجل أعمال  المـــــھــــنــــــــة:
عام  –أمریكا  كلیفورنیا جامعةبكالریوس وماجیستیر تخطیط المدن   المؤھالت العلمیة:

  م.1976
رئیس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت مؤسس و   الخـبرات العمـلیة:

(بدجت السعودیة) ـــ  رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة التجاریة 
 ً  مجلس رئیس عضو لجنة التخطیط األمریكیة سابقاً. -بجدة سابقا

 تأسیسھا منذ المحدودة للنقلیات الراسخة الجذور لشركة المدیرین
 والفانات الشاحنات تأجیر بمجال تعمل شركة وھي م2012 عام

 إدارة على عالوة البریة الطرق على البضائع نقل ومركبات
  علماً بأنھا شركة تابعة..والمستودعات المخازن وتشغیل

الخبرة في مجال أعمال 
  الشركة:

رئیس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة مؤسس و -1
 للمواصالت (بدجت السعودیة) 

ً  رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة التجاریة بجدة-2  .سابقا
رئیس مجلس المدیرین لشركة الجذور الراسخة للنقلیات -3

  المحدودة (شركة تابعة) تعمل بمجال تأجیر سیارات النقل الثقیل.
عضویة الشركات 

  ة األخرى:المساھم
  ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس 

  أعمال منافسة:

  ال یوجد
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  عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ1/7/1373  :الدـــخ المیــــتاری
  الدمام 1001438983  :دنيـــجل المــالس

  السعودیةالمملكة العربیة  - الدمام  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  رجل أعمال  المـــــھــــنــــــــة:
م جامعة والیة فیریس 1979بكالریوس إدارة االقتصاد عام   المؤھالت العلمیة:

  الوالیات المتحدة األمریكیة. - میتشجان
م جامعة 1981إقتصادیات التمویل عام  -ماجیستیر إدارة األعمال

  للبترول والمعادن بالمملكة العربیة السعودیة.الملك فھد 
 قطاع – الدبل بي جي إس شركة إدارة مجلس رئیس -1  الخـبرات العمـلیة:

 الدولیة بي جي إس مع وشراكة السقاالت نشاط المقاوالت
 ).بریطانیا( المتحدة المملكة

 المحدودة للخدمات العربیة جاز شركة إدارة مجلس رئیس -2
 نشاط البتروكیماویة والصناعات والغاز النفط قطاع –

 .القطاع مشاریع وتنفیذ تجاري خدمي
 -  السعودیة العربیة سامسونج شركة إدارة مجلس رئیس -3

 خدمي نشاط البتروكیماویة والصناعات والغاز النفط قطاع
 .القطاع مشاریع وتنفیذ ھندسي

 السعودیة العربیة بورجمان إیجل شركة إدارة مجلس رئیس -4
 . المیكانیكیة الخدمات وتقدیم وتورید تصنیع –

 السعودیة العربیة یوكوجاوا شركة إدارة مجلس عضو -5
 والتدریب البیع مابعد خدمات  – المحدودة للخدمات
 .العالمیة یوكوجاوا من التحكم وأنظمة لمنتجات

 السعودیة العربیة فیكتور جاز شركة إدارة مجلس رئیس -6
 وأنظمة لمنتجات والتدریب البیع مابعد خدمات - المحدودة

 .العالمیة تك إنفو فیكتور من التحكم
 -  السعودیة العربیة برودنت شركة إدارة مجلس رئیس -7

 البیع مابعد خدمات وكذلك  التحكم أجھزة وتجمیع تصنیع
 .والتدریب

 – السعودیة العربیة آر سي تي شركة إدارة مجلس رئیس -8
 مطابقة من والتحقق الفحص وخدمات والمعامل المختبرات
 .الجودة بمعاییر واإللتزام المواصفات

 العربیة للخدمات إلیوت إس إف شركة إدارة مجلس رئیس -9
 .الھوائیة المضخات صیانة خدمات – السعودیة

 العربیة إلیوت إس إف شركة إدارة مجلس رئیس - 10
 . الھوائیة المضخات تصنیع – السعودیة

 إنسترومیت إلیستر شركة إدارة مجلس رئیس - 11
 ألجھزة البیع مابعد خدمات – السعودیة العربیة للخدمات

 . القیاس
 الدولیة كومبوننت فلوید شركة إدارة مجلس رئیس - 12

 . التدفق ألجھزة البیع مابعد خدمات –
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 العقاریة األجیال أساس شركة إدارة مجلس رئیس - 13
 .العقاري التطویر –
 مجموعة سلسلة التنفیذي اإلدارة مجلس عضو - 14

 .غذائیة وتوریدات مطاعم – كبانا مطاعم
 الدولیة المتحدة الشركة إدارة مجلس عضو - 15

 .النقل قطاع –) بدجت( للمواصالت
 – الطبي الفارابي مجمع شركة إدارة مجلس رئیس - 16

 .الصحة قطاع
 وإعادة للتأمین األولى الشركة إدارة مجلس رئیس - 17

 . التأمین قطاع – التأمین
 – السویسریة الحلویات لشركة التنفیذي الشریك - 18

 .غذائیة توریدات
 البحریة والخدمات السفن  لشركة التنفیذي الشریك - 19

 . وخدماتھ البحري النقل –
 قطاع – الشرقیة معمار شركة إدارة مجلس رئیس - 20

 . العقاري والتطویر المقاوالت
 لخدمات الخلیجیة الشركة إدارة مجلس عضو - 21

 .العمودیة الطائرات
  

الخبرة في مجال أعمال 
  الشركة:

شریك بالشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت  -1
ً  20منذ أكثر من  السعودیة)   .عاما

  
عضویة الشركات 

  المساھمة األخرى:
  ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس 

  أعمال منافسة:

  ال یوجد
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  فھد یوسف محمود زاھد  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ1/7/1371  :الدـــخ المیــــتاری
  جده 1000938074  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -جدة  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  رجل أعمال  المـــــھــــنــــــــة:
بكالریوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة ویتیر   المؤھالت العلمیة:

  م).1972المتحدة األمریكیة (الوالیات  -كالیفورنیا
  رئیس مجلس المدیرین والرئیس التنفیذي لشركات:  الخـبرات العمـلیة:

 الزاھد الصناعیة المحدودة. -1
 الحلول البدیلة للطاقة المحدودة. -2
 الزاھد للتجارة والتنمیة العقاریة المحدودة. -3
 ألبرت كورت المحدودة. -4

ذي مجلس المدیرین ونائب الرئیس التنفی سنائب رئی
  :لشركات
 .الزاھد للتراكتورات والمعدات الثقیلة المحدودة 
 .مجموعة الزاھد القابضة  

الخبرة في مجال أعمال 
  الشركة:

م وحتى 2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من 
  تاریخھ.

عضویة الشركات المساھمة 
  األخرى:

  ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس أعمال 

  منافسة:

  ال یوجد
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  أسامھ سعد محمد الحداد  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ27/4/1381  :الدـــخ المیــــتاری
  جدة 1085084943  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -جدة  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  رجل أعمال  المـــــھــــنــــــــة:
بكالریوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاھرة بجمھوریة   المؤھالت العلمیة:

ماجیستیر إدارة أعمال جامعة  -م1983مصر العربیة عام 
  م2001لندن إلدارة األعمال عام 

حتى تاریخھ عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة  1/2007  الخـبرات العمـلیة:
  الدولیة للمواصالت.

حتى تاریخھ المدیر العام لشركة ھادیة عبد  1/1/2001 
  اللطیف جمیل المحدودة.

م نائب الرئیس التنفیذي لشؤون العقار 12/2001 – 9/1992
  واالستثمارات الدولیة بمجموعة عبد اللطیف جمیل.

رئیس مجلس اإلدارة , نائب الرئیس  8/1992 -9/1986
ومحلل عقاري بشركة جیمونت العقاریة في نیویورك 

  الوالیات المتحدة األمریكیة.
متدرب إداري شركة جمیل المحدودة  9/1986 – 1/1986

  في لندن المملكة المتحدة.
مدیر قسم مبیعات التجزئة بالشركة  12/1985 -5/1985

  المتحدة لمنتجات التكنولوجیا.
الخبرة في مجال أعمال 

  الشركة:
م وحتى 2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من 

  تاریخھ
عضویة الشركات المساھمة 

  األخرى:
  ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس أعمال 

  منافسة:

  ال یوجد
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  باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ15/2/1386  :الدـــخ المیــــتاری
  جدة 1038823793  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -جدة  :ةــاإلقامل ـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  محامي ومستشار قانوني  المـــــھــــنــــــــة:
واشنطن  -الجامعة األمریكیة -بكالریوس علوم سیاسیة  المؤھالت العلمیة:

  م1988
كلیة واشنطن  -الجامعة األمریكیة-دكتوراه في فقھ القانون

  م1992للقانون
امتحان قواعد مزاولة المھنة ومیثاق شرفھا في مارس 

1992.  
  م1994 -الماجیستیر في القانون كلیة ھارفارد للقانون

زمیل باحث مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة اوكسفورد 
  م1994/1995بین عامي 

 ترخیص مزاولة مھنة االستشارات القانونیة والمحاماة
  م2002عام  من وزارة العدل

ترخیص مزاولة مھنة الترجمة القانونیة من الغرفة 
  م2002التجاریة الصناعیة بجدة عام 

عضو قائمة المحكمین المعتمدین من وزارة العدل 
  م2004السعودیة عام 

 BIM Birlesik Magazalarعضومجلس إدارة شركة (
Anonim أضخم شركة للمستھلكات الغذائیة بتركیا من (

  م.2006- م204
الشریك التنفیذي في مكتب د. باسم عبد هللا عالم   ات العمـلیة:الخـبر

ومشاركوه لالستشارات القانونیة والمحاماه منذ عام 
  م وحتى تاریخھ.1995

مدیر رابطة مكتب العالم االسالمي للمملكة المتحدة 
  م.94/1995وجمھوریة إیرلندا 

  /.91/1994نائب رئیس مؤسسة طیبة الخیریة العالمیة 
كمحامي دولي في برنامج المحامیین الدولیین العمل 
  م1994- أمریكا

  م.1991/1992 –العمل بمكتب محاماه بأمریكا 
نائب مدیر مكتب رابطة العالم اإلسالمي لمكتب األمم 

  م.90/1992المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة 
م 2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من   الخبرة في مجال أعمال الشركة:

  تاریخھ.وحتى 
عضویة الشركات المساھمة 

  األخرى:
  ال یوجد

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
  وتمارس أعمال منافسة:

  ال یوجد
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  وفاء ھاشم یوسف زواوي  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ7/4/1373  :الدـــخ المیــــتاری
  جده 1002937116  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -جدة  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  موظف أھلي  المـــــھــــنــــــــة:
بكالریوس علوم تخصص ھندسة كھربائیة الكترونیة جامعة   المؤھالت العلمیة:

األمریكیة الوالیات المتحدة  -والیة كالیفورنیا (شیكو)
  م).1980(

 م.2013مدیر عام مجموعة شركات الزاھد اعتباراً من   الخـبرات العمـلیة:
مدیر عام اإلدارة في مجموعة شركات الزاھد منذ عام 

 م.2001
مدیر عام قطاع الشاحنات والسیارات في مجموعة الزاھد من 

م وكانت الشركة تمثل خاللھا وكاالت 2000م إلى 1989
شاحانات فولفو وسیارات وباصات دایو حصریة لكل من 
 .دایو وغیرھاوشاحنات وباصات 

  :لشركات المدیرین مجلس رئیس
 شركة وھي ، المحدودة والشاحنات السیارات لصناعة العربیة
 الزاھد وشركة السویدیة للشاحنات فولفو شركة بین مختلطة

 فولفو نوع من التجاریة الشاحنات بتجمیع تقوم للتتراكتورات
 .السعودیة العربیة بالمملكة

 تقدم صیانة شركة وھي ، المحدودة واألصول الممتلكات إدارة
  .متكاملة مساندة خدمات لعمالئھا

الخبرة في مجال أعمال 
  الشركة:

م وحتى 2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من 
  تاریخھ.

عضویة الشركات المساھمة 
  األخرى:

  ال یوجد

اشترك في الشركات التي 
عضویتھا وتمارس أعمال 

  منافسة:

  ال یوجد
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  خالد عبد هللا خالد الدبل  األســـــــــــــــــــم:
  م24/11/1978  :الدـــخ المیــــتاری
  1001440260  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة. - الدمام  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  موظف أھلي  المـــــھــــنــــــــة:
 –  كالیفورنیا جامعة) مالیة إدارة(  أعمال إدارة ماجستیر  المؤھالت العلمیة:

                           م 2005 – األمریكیة المتحدة الوالیات
 كالیفورنیا جامعة الھندسة كلیة- كیمیائیة ھندسة بكالوریوس

  م 2003 – األمریكیة المتحدة الوالیات –
شریك بشركة الدبل المحدودة وتعمل بمجال العقارات   الخـبرات العمـلیة:

  والتجارة والمقاوالت.
  مدیر مصنع الدبل للسقاالت المعدنیة

شریك/ مدیر التطویر اإلقلیمي بشركة إس جي بي الدبل 
  یة.تصنیع وتجارة السقاالت المعدن المحدودة وتعمل بمجال

شریك والمدیر العام بشركة ھرم الطاقة وتعمل بمجال 
الخدمات الھندسیة وتجھیزات لمشاریع النفط والغاز 

  والبتروكیماویات والتحلیة.
رئیس مجلس إدارة شركة أكد القابضة وتعمل بمجال تجارة 
العقارات واألراضي وتأجیر واستثمار في السندات واألوراق 

  المالیة.
أعمال الخبرة في مجال 

  الشركة:
  م حتى تاریخھ.2012عضو مجلس إدارة بالشركة منذ عام 

عضویة الشركات المساھمة 
  األخرى:

  یوجد ال

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس أعمال 

  منافسة:

  یوجد ال
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  سلطان بن محمد أحمد السلیمان  األســـــــــــــــــــم:
  ھـ28/7/1392  :الدـــخ المیــــتاری
  1039117559  :دنيـــجل المــالس

  المملكة العربیة السعودیة -الریاض  :ةــل اإلقامـــــحـم
  سعودي  :ةــــــسیـنــــــــالج

  موظف حكومي  المـــــھــــنــــــــة:
 بكالریوس في الھندسة المیكانیكیة كلیة الھندسة جامعة 1996  المؤھالت العلمیة:

  اض.الملك سعود الری
 ماجیستیر في الھندسة المیكانیكیة كلیة الھندسة جامعة 2002

  الوالیات المتحدة األمریكیة. -أولد دیمنیون والیة فیرجینیا
إدارة مالیة كلیة التجارة  –م ماجیستیر إدارة أعمال 2009

  استرالیا –جامعة كوینزالند للتكنولوجیا برزبن 
الھندسة جامعة م دكتوراه في إدارة المشاریع كلیة 2014

  كوینزالند للتكنولوجیا برزبن استرالیا
م دورة تدریبیة في مصانع مضخات غرانفوس في كال 2004

  من فنلندا الدنمارك دبي.
م: دورة تدریبیة في انتقال الحرارة وأثره على المباني 1997

  اللجنة الھندسیة الغرفة التجاریة الریاض.
  ن السعودیینحتى اآلن: عضو في لجنة المھندسیی 1991

 -م وحتى تاریخھ: المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة1996  الخـبرات العمـلیة:
اإلدارة العامة للمتلكات العقاریة إدارة المشاریع العقاریة 

  مھندس مشروع.
م عضو مجلس إدارة في شركة الجبیل المتحدة 2004-2007

  للبتروكیماویات (المتحدة) إحدى شركات سابك 
في مجال أعمال  الخبرة

  الشركة:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضویة الشركات المساھمة 
  األخرى:

  ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس أعمال 

  منافسة:

  ال یوجد

 


