
 الئحة باسماء وانشطة رجال االعمال السعوديين

 

 االجتيار الــنــشـــاط الــشــركــة اسم الفاعـــل االقتصــادي
رئيس مجلس االعمال  : محمد بن فهد الحمادي . أ

 السعودي المغربي 
  صناعة –زراعة –خدمات طبية - مقاوالت–تجارة  مجموعة شركات الجازع 

نائب مجلس االعمال  : علي بن برمان اليامي . أ
 السعودي المغربي 

شركة علي حسين اليامي وشريكة 
 ومجموعة مؤسسات البرمان 

 مواد – دعاية واعالن –االثاث المكتبي - اعمال ميكانيكية وكهربائية للمباني–تجارة ومقاوالت انشائية 
  اعمال التسويق واالستثمارات للشركات االجنبية –السالمة واالمن زانظمة الحريق 

 

عضو اللجنة التنفيدية  : ابراهيم محمد بم سعيدان - أ
 مجلس االعمال السعودي المغربي –

شركة ابراهيم محمد بن سعيدان 
 لالستثمار

  استثمار في كافة القطاعات االقتصادية

مجلس –عضو اللجنة التنفيدية  : علي بن سعد القرني- د
 االعمال السعودي المغربي 

االبوين للصناعة والتجارة 
 والمقاوالت 

  االعمال الزراعية – اعمال معدنية وعقارية –صناعة وتدوير مخلفات صناعية - مقاوالت عامة

عضو مجلس الغرفة  : خلف بن هوصان العتيبي-أ
 التجارية الصناعية بجدة 

شركة مملكة التنمية التجارية 
 الصناعية المحدودة 

   ادارة الفنادق– عقار –صناعة - مقاوالت

عضو مجلس  : موسى بن عبد العزيز الموسى - أ
 االعمال السعودي المغربي 

مجموعة شركات موسى بن عبد 
 العزيز الموسى واوالده القابضة

   تعدين– حبوب واعالف –نشاط زراعي – مقاوالت وانشاءات –عقار واستثمار 

عضو مجلس  : محمد بن فيصل آل صقر - أ
 االعمال السعودي المغربي 

/  مجموعة اتصال الدولية –شركة محمد بن فيصل آل صقر وشريكه التضامنية - ريادة للتشغيل والخدمت مجموعة ريادة
  Handson / Solving Efeso شركة –شركة ريادة للتجارة والمقاوالت - الهند- مصر-السعودية

 لالستثمارات والتدريب (السعودية)
 :شركة ريادة اللوجستيكية ونشاطها في 

 الخدمات االمنية المدنية – الصيانة والمقاوالت – تقديم خدمات الكول سنتر –التشغيل والخدمات التسويقية 
 االرشفة – نقل المهمات والطرود والخدمات البريدية – التدريب واالستثمارات االدارية –الخاصة 

 االلكترونية 

 

عضو مجلس االعمال  :طارق جميل محمد خضر - أ
 السعودي المغربي

 الهدف لالعالن
 الهدف للتجارة الدولية

   انشاء وتشغيل المطاعم والمقاهي – تجارة المواد الغدائية بالجملة –دعاية واعالن وعالقات عامة 

عضو مجلس  : دالمة سالم دالمة آل حيدر - أ
 االعمال السعودي المغربي 

 التوزيع للمواد – مبيعات التجزئة – استيراد وتصدير – دعاية واعالن – كوفي شوب –مطاعم واغدية  اجواء الرمال للتجارة
 الغدائية 

 

عضو مجلس االعمال  : محمد بن صالح الظاهري- د
 السعودي المغربي

 معدات وتوريدات امنية – اسواق مركزية –المقاوالت العامة والصيانة واالنارة واالعاشة والتشغيل  مجموعة شركات الظاهري 
  التسويق العقاري – الحراسات االمنية – االنشاءات ومعدات المطابخ –ومستلزمات عسكرية 

 

عضو  : عبد هللا بن عبد المحسن البازغي - أ
 مجلس االعمال السعودي المغربي 

مجموعة عبد هللا عبد المحسن 
البازغي للتدجارة والصناعة 

 والزراعة 

   الزراعة – الصناعة –التجارة 

عضو مجلس  : محمد بن عبد هللا الجمعة - أ
 االعمال السعودي المغربي 

  استيراد وبيع العطور والتجميل  مؤسسة حديقة العطور للتجارة

شركة رواسي البناء لالستثمار  محسن متعب العتيبي  - أ
 القابضة

 االعمال الكهربائية – تقنية المعلومات – اعمال االتصاالت السلكية والالسلكية –المقاوالت العامة 
 وااللكترونية 

 

عضو مجلس  : فيصل بن عبد هللا العسيري - أ
 االعمال السعودي المغربي 

مجموعة شركات موسى بن عبد 
 العزيز الموسى واوالده القابضة 

   تعدين – حبوب واعالف – نشاط زراعي –مقاوالت وانشاءات - عقار واستثمار

المدير  : باسم بن عبد الهادي الحبشي - أ
 التنفيدذي لمجلس االعمال السعودي المغربي 

 تعزيز اوضاع – تعزيز عالقات المملكة التجارية مع العالم –القطاع الخاص في االقتصاد الوطني  مجلس الرف السعودي 
 الصادرات السعودية 

 

عضو اللجنة  : الحمدي اعبد العزيز عطية - أ
 التنفيذية بمجلس االعمال السعودي المغربي 

   

 


