
 
 
 
 
 

 

 

 
2019تقرير حوكمة الشركات لعام   

(50603"زين البحرين ش.م.ب." )السجل التجاري رقم   
 

 تم إعداد هذا التقرير وفقاً للنموذج المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
 

حوكمففففة الشففففركات  فففف    قواعفففف  اإلجففففرااات المتالففففال مدففففت ما    و ففففةوصفففف   -1
 :2019عام 

"زيفففففففن ) "زيفففففففن ال  فففففففرين  . .ب."بصفففففففكت ا رفففففففررة مدربفففففففة فففففففف   ور فففففففة ال  فففففففرين  تلتففففففف   رفففففففررة 
بالممارسفففففففففاة الرالميفففففففففة الراافففففففففدة فففففففففف  مجفففففففففا  حورمفففففففففة ال فففففففففرراة الت امفففففففففًا  (ال  فففففففففرين" ةو "ال فففففففففررة"

بفففففففالقوامين والمتطل فففففففاة الرضا يفففففففة. إ  المفففففففرت مفففففففن تط يففففففف  إ فففففففار حورمفففففففة ال فففففففرراة هفففففففو حما فففففففة 
حقففففففو  بميففففففو المسففففففاهمين ورففففففو اا ففففففرا  المرنيففففففة ااحففففففر   و ففففففما  ا لتفففففف ا  بففففففالقوامين واللففففففواا  

قيفففف  ةعلفففف  مرففففامير ال ورمففففة مففففن حفففف   م ج ففففا ففففف  ت نفففف  المرمففففو    ففففا. ويتجسففففد التفففف ا  ال ففففررة  ت 
 م ادئ ال ورمة الت  حددها مصر  ال  رين المرر ي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

الفففففذي  قفففففامو  حورمفففففة ال فففففرراةب "زيفففففن ال  فففففرين"ررفففففاداة حورمفففففة ال فففففرراة  تلتففففف   رفففففررة ووفقفففففًا إ
م ففففففين   رمففففففا هففففففو ممففففففوذج مصففففففر  ال  ففففففرين المررفففففف ي و  حددتففففففة وزارة الصففففففناعة والتجففففففارة والصففففففناعة

  حقًا ف  هذا التقرير.

دفففهم الشفففركة  ففف   أل بالنسفففبة ،وابنفففا هم ،وازواجهفففم ،عفففا  ت اع فففاا  جاففف  اإل ارل وصففف   -2
 .2019عام 

 رام ة من هذا النوع.ملم ت دث ةي  هغير متوافر باعت ار 

 هيكل  جا  اإل ارل -3

 وص  الهيكل الحالي لمجا  اإل ارل:  .ا



 
 
 
 
 

 

 

 7 مفففففففن اً حاليففففففف مجلففففففف "(ال" باسفففففففم ملففففففف  فيمفففففففا إليفففففففة )الم فففففففار "ال  فففففففرين زيفففففففن" إدارة مجلففففففف  متكفففففففو  
 .ثلثال مس ة المستقلين ااعضاء ت كيو مو  تنكيذمين غير ةعضاء غال يت م ةعضاء

 

    والسفففيدرايسفففًا لمجلففف  اإدارة تفففم تريفففين ال فففي  ةحمفففد  فففن علففف  ل  حليكفففة مفففن ض فففو مجلففف  اإدارة
حورمفففففففففة   ووفقفففففففففًا لمتطل فففففففففاة مصفففففففففر  ال  فففففففففرين المررففففففففف ي وميثفففففففففاةحمفففففففففد الطفففففففففاحو  ماا فففففففففًا لفففففففففة. 

وة   كففففففو  رايسففففففًا تنكيففففففذ ًا  وغيفففففر تنكيففففففذي  ً  جففففففك ة   كففففففو  الففففففراي  عضففففففوًا مسففففففتق  ال فففففرراة
 ملفففففف   التنكيففففففذي ل ففففففررة زيففففففن ال  ففففففرين  إ  ةمففففففة لل ففففففررة. راففففففي  مجلفففففف  اإدارة لففففففي  الففففففراي 

. ضففففففا  مجلفففففف  اإدارة ولففففففذل  فيمففففففة    رت ففففففر عضففففففوًا مسففففففتق ً  مففففففن ةسفففففف م ال ففففففررة  16,10%
اتخفففاذ  التو فففية و   رتقفففد ة  هفففذا مفففن ر علففف  ميففف ا  القفففو  وضفففدرة المجلففف  علففف  بمرابرفففة هفففذه
 القرار المستقو.

  مجلفففففففف ال ففففففففف  ةدوارهففففففففم ذلفففففففف  ففففففففف  بمففففففففا اإدارة  مجلفففففففف  ةعضففففففففاء حففففففففو  التكصففففففففيلية المرلومففففففففاة
 .1 المل   ف  مو  ة

 وص  التالي: .ب

 :2018 ،إجمالي المكافآت الم فوعة ألع اا  جا  اإل ارل عن العام الماضي .1

دمنفففففار ب رينففففف  إلفففففف   223,612  تفففففم دففففففو مفففففا مجموعففففففة 2018د سففففففم ر  31للسفففففنة المنت يفففففة فففففف  
 ةعضاء مجل  اإدارة.

اإل ارل لعففففففام إجمففففففالي المكافففففففآت المقترحففففففة الواجفففففف   فعهففففففا إلفففففف  اع ففففففاا  جافففففف   .2
السفففففنوي لاموافقفففففة  الجمعيفففففة العمو يفففففة ، والتفففففي دفففففيتم عرضفففففها ففففففي اجتمفففففا 2019
 عايها.

المسففففففاهمين ففففففف  ابتمففففففاع  تتضففففففمن مكافففففففرة مجلفففففف  اإدارة  التفففففف  مففففففتم اعتمادهففففففا سففففففنويًا مففففففن ض ففففففو
للنكقفففففففففاة ال خصفففففففففية. و النسففففففففف ة للسفففففففففنة  الجمريفففففففففة الرامفففففففففة السفففففففففنوي  مكافففففففففف ة سفففففففففنوية ومخصصفففففففففاً 

دمنففففففففار ب رينفففففففف   223,612المجلفففففففف  بم لفففففففف  ضففففففففدره    ةو فففففففف 2019د سففففففففم ر  31المنت يففففففففة ففففففففف  
 .كمكاف ة اعضاء المجل 

جففففا  لاجتماعففففات لقففففاا ح ففففورهم الم فوعففففة ألع ففففاا  جافففف  اإل ارل  الجاسففففاتوصفففف  ردففففوم  .3



 
 
 
 
 

 

 

 :2019 ةالمالي لاسنة ،المجا 

 سياسفففة المكاففففرة التففف  مت ر فففا مجلففف  اإدارة ة  مفففتم ترفففوي  ةعضفففاء ال فففررة بموبفففك تضفففمن
ت ففففمو و  واب ففففات م. لوضففففل والمففففوارد والج ففففد الم ففففذو  ففففف  ةداءا مجلففف  اإدارة ب ففففكو مرقففففو  عففففن

 .الت  تم حضورها ابتماعاة اللجا و المكافرة المخصصة ابتماعاة مجل  اإدارة 

 ،2019 الماليففففففة السففففففنة  فففففف   المنعقفففففف ل اإل ارل  جافففففف  اجتماعففففففات وتففففففواري  عفففففف   .ت
 عففففن او شالصفففيا   اإل ارل  جافففف  اع فففاا فيهففففا ح فففر التففففي المفففرات عفففف   إلففف  باإلضفففافة

 بالوكالة: الحاضرين األع اا ووص  ،المر ي التواصل ودا ل طريق

 التالية: التواري  ف  2019 الرا  ح   مراة ةر و المجل  ةعضاء ابتمو

 2019 ف رامر 11
 2019 مامو 1

 2019 موليو 25
 2019 موفم ر 4

 مجلببببببب  فببببببب  املنصبببببب  العضو اسم

 اإلدارة

 االجتماعات حضور  العضوية

 مجلييييييييييييييييييييييييييييي  رئييييييييييييييييييييييييييييي   خليفة آل علي عبدالرحمن بن أحمد الشيخ

 اإلدارة

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/غير غير

 مجلييييييي  رئييييييي   نائييييييي  حوساالط حوساط أحمد السيد

 اإلدارة

 ( اجتماعات3ثالثة ) مستقل تنفيذي/غير غير

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/ غير عضو خليفة آل عبدالرحمن بن راشد الشيخ

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/غير عضو الخرافي ناصر بدر السيد

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/غير غير عضو النهاري  أحمد سعود السيد

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/غير غير عضو العبدالرزاق خالد يوسف السيد

 ( اجتماعات4أربعة ) مستقل تنفيذي/ غير عضو الخاجة حسن علي السيد

 



 
 
 
 
 

 

 

 واألع اا الهيكل، المجا ، وظيفة .ث

 ال ففففففررة ةعمففففففا  سففففففيرل الن اايففففففة ليةنو مسففففففال مت مففففففو الففففففذي إدارت ففففففا مجلفففففف  ض ففففففو مففففففن ال ففففففررة تففففففدار
 ال فففففررة   نو رففففف علففففف  الكرفففففا  اإرفففففرا  تفففففوفير هففففف  للمجلففففف  ااساسفففففية ليةنو المسففففف إ  عفففففا . ب فففففكو
 المرنية. اا را  مصال   ين التواز   وت قي  مساهمي ا لصال 

 الواب ففففففاة لتو ففففففي  اإدارة  مجلفففففف  ةعضففففففاء مففففففن رففففففو مففففففو مكتو ففففففة تريففففففين اتكاضيففففففة ال ففففففررة وتوضففففففو
 اً ة ضفففففف المكتو ففففففة ا تكاضيفففففة وتففففففن  .بفففففة و ففففففةالمن ااحففففففر   اإدارة ومسفففففااو والصفففففف حياة والسفففففلطاة

 اإدارة. مجل   عضاءب الخا ة سلوك ضواعد بمدومة وا لت ا  ااعضاء استق لية عل 

 :مل  ما اإدارة مجل  مسنولياة تتضمنو 

 ت قيفففففف  عففففففن المسففففففاهمين ةمففففففا   يففففففاً وبماع اً فرد فففففف مسففففففنولين  اإدارة مجلفففففف  ةعضففففففاء  كففففففو   •
 ال ررة. وغا اة ةهدا 

 إدارة ففففففففففف  والففففففففففو ء التكففففففففففام   وابففففففففففك ويلتففففففففف    المسففففففففففاهمين بميففففففففففو اإدارة مجلفففففففففف   مثفففففففففو •
 ضيمت ا. وتر ي   ا مصال  وتر ي   وحمامت ا  ال ررة

 ةهداف ا. وت قي  ال ررة ةعما  ب داء المرت طة والمالية التجارية السياساة اعتماد •
  ااتيجياتواسففففففففتر   اوسياسففففففففات ال ففففففففررة لخطفففففففف  الدوريففففففففة والمرابرففففففففة علفففففففف  واإرففففففففرا  و ففففففففو •

 الرايسية.  اوةهداف
 .عا  ب كو علي ا واإررا   لل ررة الداحلية الرضابة وةمظمة لواا  و و •
 علففففف  والموافقفففففة الماليفففففة  اوةهفففففداف  اواسفففففتراتيجيات لل فففففررة  اامثفففففو المفففففا  رة  هيكفففففو ت دمفففففد •

 السنوية. المي امياة
  ا.  التصر و  اا و  وامت ك لل ررة الرايسية الرةسمالية النكقاة مراض ة •
 .الرمومية الجمرية عل  وعر  ا لل ررة والسنوية الكصلية المالية ال ياماة اعتماد •
 لت قيفففففف  بس سففففففة الت ففففففميلية الرمليففففففاة سففففففير مففففففن والت كففففففد  التنكيذ ففففففة اإدارة ةم ففففففطة مراض ففففففة •

   ا. المرمو  واللواا  القوامين مو ترار  ا وعد   ال ررة ةهدا 
 ال ررة. م اط لط يرة اً وفق اإدارة مجل  من تن ث  متخصصة لجا  ت كيو •
 .اإدارة مجل  وةعضاء التنكيذ ة لإلدارة المكافرة ةمواع ت دمد •
 تضفففففففارب مفففففففن ال فففففففد   فففففففد  الصفففففففلة ذاة اا فففففففرا  مفففففففو المرفففففففام ة لتنظفففففففيم لليفففففففة و فففففففو •

 المصال .
 ال ررة. ةعما  ت كم الت  والقيم المرامير و و •



 
 
 
 
 

 

 

 المناس ة. المخا ر وإدارة المراض ة ةمظمة تط ي   ما  •
 .من م ااضلية ذل  ف  بما للمساهمين  الرادلة المراملة  ما  •
 ذلفففففف  ففففففف  بمففففففا اإدارة  مجلفففففف  ومسففففففنولياة واب ففففففاة ت ففففففدد التفففففف  الداحليففففففة اللففففففواا  و ففففففو •

 اإدارة مجلففففففففف  إعكفففففففففاء  جفففففففففوز    والتففففففففف اإدارة  مجلففففففففف  ةعضفففففففففاء ومسفففففففففنولياة الت امفففففففففاة
 .مرينة واب اة ب داء لحرين ةفراد ةو مجال  ةورو ةو اً لجام ورك   لو حت  من ا

ةمفففففام م  نو ً ويت مفففففو مجلففففف  اإدارة وابفففففك الرنا فففففة بال فففففررة والفففففو ء ل فففففا ولمسفففففاهمي ا  ويكفففففو  مسففففف
 عن حسن سير الرمو.

يضفففففم مجلفففففف  إدارة زيفففففن ال  ففففففرين حاليففففففًا عضفففففوين مسففففففتقلين. ويرت فففففر رففففففو مففففففن ال فففففي  رارففففففد  ففففففن و 
ع ففففففد الففففففرحمن ل  حليكففففففة والسففففففيد علفففففف  حسففففففن الخابففففففة عضففففففوين مسففففففتقلين ففففففف  مجلفففففف  إدارة زيففففففن 

مصففففففففر  وممففففففففوذج ال  ففففففففرين  حسففففففففك الترريفففففففف  المففففففففذرور ففففففففف  مدومففففففففة ضواعففففففففد حورمففففففففة ال ففففففففرراة 
 ال  رين المرر ي.

 

إدارة ال فففففففررة   لمتطل فففففففاة مصفففففففر  ال  فففففففرين المررففففففف ي وم فففففففاد ء ال ورمفففففففة وميثفففففففا  مجلففففففف وفقفففففففًا 
ترريكيفففففففًا رسففففففميًا مصفففففففمم حصيصفففففففًا   ضففففففمن رافففففففي  مجلفففففف  اإدارة تلقففففففف  ةي مفففففففدمر بدمففففففد  رمامجفففففففاً 

. وتفففففرد تكا فففففيو توبيفففففة عمل فففففا /عملفففففة فففففف  المجلففففف  مفففففن  دا فففففة فتفففففرة مسفففففاهمت ا /لضففففما  مسفففففاهمتة
تريففففين ةعضففففاء مجلفففف  اإدارة مففففن ض ففففو  تففففم امتخففففاب/و    ال ففففررة.المففففدمرين الجففففدد ففففف  ميثففففا  مجلفففف

 .لمدة   ث سنواة 2018مار   28المنرقد ف   لجمرية الرموميةا المساهمين ف  ابتماع

 مسفتو   ةعلف  الم افظفة علف  والمفوفكين اإدارة مجلف  ةعضفاء مفن متوضفو ال  فرين  زيفن فف 
 تفوفر للسفلوك ضواعفد مدومفة اعتمفدة ال فررة ال خصف . ولفذل   والسفلوك الرمفو ةح ضيفاة مفن
 .ةعمال ا إدارة إ ار الموفكين  من لجميو وضامومياً  ةح ضياً  إ اراً 

اإدارة  ولية تطفففففففوير وتو فففففففية مجلففففففف ن بمسففففففف وال ورمفففففففة تكليفففففففا لجنفففففففة التررفففففففي اة والمكاففففففففرةتفففففففم 
التقيفففففيم الفففففذات  اإرفففففرا  علففففف   بففففيبراء عمليفففففة تقيفففففيم ذاتففففف  سففففنوية للمجلففففف  ولجامفففففة  باإ فففففافة إلفففف 

مسفففففاعدة المجلففففف  فففففف  ت دمفففففد مفففففد  التففففف ا  رفففففو  وليةن رمفففففا  قفففففو علففففف  عفففففات  اللجنفففففة مسففففف السفففففنوي.
 "مدومفففففة ضواعفففففد السفففففلوك" و"مدومفففففة ضواعفففففد السفففففلوك" الخا فففففة فورفففففو موففففففا  ففففف اةعضفففففو مفففففن ةعضفففففا

 عن ةي امت اكاة. وإ  غةب عضاء مجل  اإدارة 



 
 
 
 
 

 

 

ذيالرئ   التنفي

املدير العام

املدير املالي مدير قطاع 

الشركات والبيع

بالجملة

مدير الشؤون 

القانونية 

والتنظيمية 

وااللتزام

مدير املوارد 

البشرية

القائم بأعمال 

يامدير التكنولوج
مدير تخطيط 

األعمال 

توالتحليال 

مدير قسم االتصاالت 

املؤسسية

وعالقات املستثمرين

مدير مبيعات 

والقنواتاألفراد 

مدير خدمة 

العمالء

بمفففففا فففففف  ذلففففف  مفففففدمري المجفففففال  اإداريفففففة وتتفففففوفر مرلومفففففاة مكصفففففلة عفففففن ةعضفففففاء مجلففففف  اإدارة  
 .1ااحر   ومنا   م  ومنه ت م  وح رات م ف  المل   

)اصفففففحاب المصفففففاحة(، وادفففففتعرا  طبيعفففففة  طفففففرا  لات الع قفففففةاألمعفففففا  ت  ففففف  ج. تفاصفففففيل ال
 التعاو  و و  المعا  ت.

 ض فو مفن مرتمفدةو  سفرار  ب تفة تجاريفة ةسف  علف  الر ضفة ذاة اا فرا  مفو المرفام ة تفتم
ذاة الر ضففة غيففر مضففمومة و  ت مففو ةي  اا ففرا  علفف / ال ففررة. الم ففال  المسففت قة مففن إدارة
 متداولفة وحصفو  ك  فو  المرفام ة هفذه داد  ا تفة. وترت فر اإدارةسرفروط  ل فا ولفي  فاافدة
 ذاة اا ففرا  مففو )المرففام ة 21رضففم  الم حظففة إلفف  مناسفف ًا. مربفف  الربففوع كففا  حيثمففا
 .المالية ف  ال ياماة )الر ضة

 ةسفف م التففداو  ففف  والمففوفكين التنكيذ ففة واإدارة ال  ففرين زيففن إدارة مجلفف  اعضففاء   ف 
 الرايسفيين اارفخا  مفو سياسفة متوافقفة المرفام ة هفذه تكفو   ة   جفك ذلف   ال فررة. ومفو

 .المن ورة غير الماد ة باستخدا  المرلوماة مرام ة ةي إبراء عد  لضما  لل ررة

المسففففتويين األو  وال ففففا ي عافففف  األقففففل  ت ففففمنين المفففف  ر العففففام  -ح. البنيففففة التنةيميففففة لاشففففركة
 لاشركة و/ او الر ي  التنفياي، و ا   الم  ر العام وباقي الم  رين.

 .2تتوفر مرلوماة مكصلة حو  اإدارة التنكيذ ة ل ررة زين ال  رين ف  المل   



 
 
 
 
 

 

 

المكاففففففآت الممنوحفففففة إلففففف  المففففف  رين التنفيفففففا ين الر يسفففففيين )الموظففففففو  الالمسفففففة خ. إجمفففففالي 
األعافففف  شفففففا ا (ذ بمفففففا ففففففي للفففففل المرتبفففففات، والفوا ففففف ، والبففففف مت، والعففففف وات، و يفففففارات األدفففففهم، 

 و كافال  هاية الال  ة، والمعاشات التقاع ية وغيرها.

بفففففففالموفكين  وا حتكفففففففا  وت كيففففففف تفففففففم تصفففففففميم سياسفففففففة المكاففففففففرة الخا فففففففة بال فففففففررة   فففففففد  بفففففففذب 
. والتجفففففاربوالخلكيفففففة الترليميفففففة  التجاريفففففة اةمجموعفففففة متنوعفففففة مفففففن الم فففففاراة والخ فففففر  ممفففففن  متلكفففففو  

المكاففففففرة السفففففنوية لفففففإلدارة التنكيذ فففففة المرت فففففاة    رفففففملل2019و النسففففف ة للسفففففنة المنت يفففففة فففففف  عفففففا  
ففففففف  رففففففررة زيففففففن ال  ففففففرين وتففففففم إدراج إبمففففففال  مكافففففففرة المففففففدمرين التنكيففففففذمين  وال ففففففد ة والمكافففففففرة.
 .21الم حظة رضم  –ف  ال ياماة المالية 

 . الم ققو  الالارجيو  4

 ا. هوية الم قق الالارجي    لمحة عن ا ا ه امحترافي:

هفففففف  رفففففففررة  2019  المففففففدض  الخففففففارب  ل فففففففررة زيففففففن ال  ففففففرين للسفففففففنة الماليففففففة المنت يففففففة فففففففف  عففففففا 
 150 فففففرراة ااعضفففففاء فففففف  ةكثفففففر مففففففن مفففففن العالميفففففة تتمتفففففو ب ففففف كة  والتففففف دملويفففففل لمفففففد تفففففوت   

وا ست فففففففففاراة الماليفففففففففة ومخفففففففففا ر المنسسفففففففففاة والخفففففففففدماة  حيفففففففففث تقفففففففففد  حفففففففففدماة التفففففففففدضي    لفففففففففداً 
مفففففد تفففففوت  لوهففففف  بففففف ء مفففففن دملويفففففل  1955دملويفففففل فففففف  ال  فففففرين عفففففا   الضفففففري ية. ت سسفففففل رفففففررة

عاليفففففة  . وعلففففف  مفففففر السفففففنواة  ضفففففدمل دملويفففففل مجموعفففففة متنوعفففففة مفففففن الخفففففدماة(ااوسففففف  ال فففففر  )
الصففففميرة والمتوسفففففطة  ةساسففففيًا فففففف  ت سففففي  مجموعففففة واسفففففرة مففففن ال فففففرراة لجففففودة التفففف  لر فففففل دوراً ا

 .والك يرة ف  المملكة

والالففف  ات غيفففر المتعاقفففة بالتففف قيق التفففي قففف  ها المففف قق الالفففارجي  التففف قيق وت فففالي  ردفففومب. 
 ، باإلضافة إل  احتساب دنوات    ة الم قق الالارجي    الشركة:2019    عام 

 دمنار ب رين  32,000إبمال  رسو  التدضي : 

 دمنار ب رين  1,550إبمال  رسو  الخدماة غير المترلقة بالتدضي : 

 

 . لجنة الت قيق5



 
 
 
 
 

 

 

 اا و ؤه ت و هام اع اا لجنة الت قيق:ا. ادم

بخصفففففو   بمسفففففنلياتة المفففففرت مفففففن لجنفففففة التفففففدضي  هفففففو مسفففففاعدة مجلففففف  إدارة ال فففففررة علففففف  الوففففففاء
 ما مل :

 .مرابرة الضواب  الداحلية والمالية والسياساة واإبراءاة الم اس ية •
 عنففففففد –احتيففففففار وتريففففففين ودفففففففو مسففففففت قاة ةو ا سففففففتمناء عففففففن حففففففدماة المففففففدض  الخففففففارب   •

برففففففد ميففففففو موافقففففففة مجلفففففف  اإدارة والمسففففففاهمين. ويترففففففين علفففففف  المففففففدض  الخففففففارب   –اللفففففف و  
 رفو تقاريره م اررًة إل  لجنة التدضي  والمساهمين.

 الت كد من استق   المدض  الخارب . •
 .ا مةدات م و داحليين ومرابرة ةم ط مدضقينتريين  •
 الر ضة.مرابرة تكا يو مرام ة بميو اا را  ذاة  •
 مراض ة الت ا  ال ررة بالقوامين واللواا  والسياساة الداحلية. •
 مرابرة  واب  ةمظمة تكنولوبيا المرلوماة و واب  ةمظمة ا تصا ة. •
مرابرففففففففة ومناض فففففففففة بميفففففففففو ال يامففففففففاة الماليفففففففففة السفففففففففنوية والمرحليففففففففة لل فففففففففررة  إلففففففففف  بامفففففففففك  •

 والمدض  الخارب .ااحكا  والتقدمراة ذاة الصلة مو اإدارة 

 متضمن الجدو  التال  تكا يو حو  ةعضاء اللجنة وحضورهم:

  املنصبببببببببببببببببببببببببببببب  فبببببببببببببببببببببببببببببب العضواسم 

 جل امل

املنصببببببببببببببببببببببببببببببببببب  فببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 اللجنة

اجتماعببببببببببببات  حضببببببببببببور 

 لجنة التدقيق

 إجتماعات أربعة رئ   عضو السيد بدر ناصر الخرافي

الشييييييييييييييخ راشييييييييييييييد بيييييييييييييين عبييييييييييييييدالرحمن آل 

 خليفة

 إجتماعات أربعة عضو عضو

 إجتماعات أربعة عضو عضو السيد علي حسن الخاجة

 

رؤسففففففاء اللجففففففا  ةعضففففففاء مسففففففتقلين  وة    ففففففارك  حورمففففففة ال ففففففرراة  جففففففك ة   كففففففو   ميثففففففا لووفقففففففًا 
هفففففففو ال فففففففال    ة  رافففففففي  لجنفففففففة التفففففففدضي  رافففففففي  لجنفففففففة التفففففففدضي  ررضفففففففو فففففففف  ةي لجنفففففففة ةحفففففففر . إ

مظفففففرًا لخ رتفففففة  ال ورمفففففةلجنفففففة التررفففففي اة والمكاففففففرة و   رمفففففا ةمفففففة عضفففففو فففففف  غيفففففر مسفففففتقو عضفففففو
 عفففففففين  حفففففففذ فففففففف الك يفففففففرة التففففففف  تسففففففف م فففففففف  ت قيففففففف  ةهفففففففدا  اللجنفففففففة  باإ فففففففافة إلففففففف  ة  ال فففففففررة ت



 
 
 
 
 

 

 

ل ففففففررة ا ت قيفففففف  ةك ففففففر فااففففففدة مففففففن ممارسففففففاة حورمففففففة ال ففففففرراة وا عتمففففففاد علفففففف  ح ففففففراة ا عت ففففففار
 (.رررة ا تصا ة المتنقلة)اا  

العفففففام لمناقشفففففة البيا فففففات الماليفففففة ب. عففففف   و واعيففففف  اجتماعفففففات لجنفففففة التففففف قيق عاففففف   ففففف ار 
 وغيرها  ن المسا ل، وع    رات ح ور األع اا بشكل شالصي:

مفففففراة علففففف  مفففففدار الرفففففا  فففففف  مكففففف  مواعيفففففد ابتماعفففففاة مجلففففف  اإدارة.  4ابتمفففففو ةعضفففففاء اللجنفففففة 
 وتتوفر تكا يو حضورهم ف  القسم ةع ه.

 

 . لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة6

 و هام اع اا لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:ا. ادماا، و ؤه ت، 

الوففففففاء  هفففففو مسفففففاعدة مجلففففف  إدارة ال فففففررة علففففف وال ورمفففففة المفففففرت مفففففن لجنفففففة التررفففففي  والمكاففففففرة 
 الرضا ية فيما مترل  بما مل : بمسنلياتة

  التمييفففففففراة التففففففف  تراهفففففففا اللجنفففففففة مناسففففففف ة تقفففففففد م تو فففففففياة إلففففففف  مجلففففففف  اإدارة بخصفففففففو  •
 المجل  ةو ةي من لجامة.عل  عدد ةعضاء 

الت قفففففففف  مففففففففن بففففففففدارة بميففففففففو مررفففففففف   المسففففففففاهمين لرضففففففففوية مجلفففففففف  اإدارة ةو ةي مفففففففففن  •
 المرر ين الذمن تقترح م اإدارة.

 ت دمد وتو ية مجل  اإدارة بالمرر ين المنهلين لموء رواغر ةي من لجامة. •
مييفففففراة إلففففف  مجلففففف  اإدارة مفففففن وضفففففل  حفففففر حفففففو  الت –عنفففففد ال ابفففففة  –تقفففففد م التو فففففياة  •

 الت  تراها اللجنة مناس ة ف  ال يكلية اإدارية.
 دراسة وتقد م تو ياة م ددة إل  مجل  اإدارة حو  حط  المكافرة. •
اء التمييففففففراة ال زمففففففة ففففففف  م ففففففادئ حورمففففففة ال ففففففررة اإدارة بففففففيبر  تطففففففوير وتو ففففففية مجلفففففف  •

 من وضل  حر.
او  عففففففن رثففففففك مففففففو المراض ففففففة واإرففففففرا  علفففففف  تنكيففففففذ إ ففففففار حورمففففففة ال ففففففرراة ع ففففففر الترفففففف •

 اإدارة التنكيذ ة.
رففففففففففد مجلفففففففففف  اإدارة بالتقففففففففففارير والتو ففففففففففياة التففففففففف  تسففففففففففتند إلفففففففففف  مخربففففففففففاة ةداء اللجنففففففففففة  •

 لواب ات ا.



 
 
 
 
 

 

 

 :تكا يو ةعضاء اللجنة وحضورهمفيما مل  
 

لجنبببببببببة امل ا ببببببببب ت حضبببببببببور اجتماعبببببببببات 

 الحوكمةو والترشيحات 

املنصبببببببببببببببببببببببببببببب  

 ف  اللجنة

املنصبببببببببببب  فببببببببببببب  

 املجل 

 اسم العضو

الشيييييييييييييخ راشييييييييييييد بيييييييييييين عبييييييييييييد اليييييييييييييرحمن آل  عضو الرئ   جتماعانإ

 خليفة

 السيد بدر ناصر الخرافي عضو عضو إجتماعان

 علي حسن الخاجة عضو عضو إجتماعان

 
ب. عفففف   و واعيفففف  اجتماعففففات الاجنففففة  فففف   السففففنة الماليففففة، وعفففف   المففففرات التففففي ح ففففر فيهففففا 

 امجتماعات شالصيا . هاه األع اا
 وتتوفر تكا يو حضورهم ف  القسم ةع ه.  2019عا  ابتمو ةعضاء اللجنة مرتين ح   

 
 و عاو ات التواصل  عه. ،وتاري  تعيينه ،و ؤه ته ، سؤو  حوكمة الشركات -7

 26 منففففذ زيففففن ال  ففففرين لففففد حورمففففة ال ففففرراة  منصففففك راففففي السففففيدة لطيكففففة  فففف   الففففدمن  ت ففففمو
ال قففففففو   ودربففففففة المابسففففففتير ففففففف  رفففففف ادة ال كففففففالوريو  ففففففف  . وهفففففف  حا ففففففلة علفففففف  2018سففففف تم ر 
 القامو .

 
 حورمة ال رراة ف  زين ال  رين: راي مرلوماة التوا و مو 

 1690 3603 (973+)هاتا: 
 latifa.salahuddin@bh.zain.comال ريد ا لكتروم : 
 266  ب: المنامة 
 مملكة ال  رين

 
، و طفففففففة (إ  وجففففففف ت)المرت بفففففففة  ففففففف   السفففففففنة الماليفففففففة، وادفففففففبابها  التجفففففففاوزات تفاصفففففففيل-8

 في المستقبل. ت رارهالتجن   ا عالجته
 .2019ف  عا   تجاوزاة متم تسجيو ةيلم 
 
بهففففف   تنميفففففة  2019الشفففففركة  ففففف   عفففففام  قففففف  تهاالمسفففففاهمات النق يفففففة والعينيفففففة التفففففي  -9

(  فففف  ، فينبغففففي لكففففر للففففلالشففففركة اي  سففففاهمات إلا لففففم تقفففف مالمجتمفففف  والحفففففاب عافففف  البي ففففة )
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 اإلشارل إل  المستفي  ن  ن هاه المساهمات.

الردمد من الم ادراة  زين ال  رين   ة لقلاعيةف  مجا  المسنولية ا بتممصداضيت ا  با ستناد إل 
-eة لقل زين ال  رين حملة إعادة تدوير المخلكاة اإلكترومية )التميير اإ جا  .  الرامية إل  حك 

Wasteالنتااج اإ جا ية الت  حققت ا  ( بالتراو  مو المجل  ااعل  لل يئة. باءة هذه الم ادرة عقك
ف  مجا  بمو المخلكاة اإلكترومية ورفو سوية الوع  حو  ةهمية ت ويو هذه حم ة ال ررة 

المخلكاة بريدًا عن مك اة النكا اة؛ وذل  امسجامًا مو هد  اامم المت دة ال ادي ع ر للتنمية 
 المستدامة )مد  ومجتمراة م لية مستدامة(  وهدف ا الثام  ع ر )إمتاج واست  ك مسنولين(. 

 
زين ال  رين بضما  مستق و مستدا  لي  لمجتمرنا الم ل  ف سك   و لقطاع  كما ملت   ف 

ا تصا ة ة ضًا. وامسجامًا مو هذمن ال دفين  ة لقل زين ال  رين  بالتراو  مو المجل  ااعل  
 STEM)للمرةة ورررة "كليكر   ي"  ةو  مرسكر للرلو  والتكنولوبيا وال ندسة والريا ياة للكتياة 

Camp)ال ة ب رينية من المدار  ال كومية والخا ة تتراو   1000يث تولل ال ررة رعا ة ؛ ح 
 عامًا. 14و 8ةعمارهن  ين 

 
 ،والحكو ففففففففة ،والشففففففففركات ،)لألفففففففففرا  31/12/2019 كمففففففففا فففففففففي الما يففففففففةا. بيففففففففا  حقففففففففو  

 والمؤدسات(:
وةعضفففففففاء   ال كوميففففففة ال يئففففففاة حسففففففكمو فففففف  الجففففففدو  ةدمففففففاه توزيففففففو ملكيففففففة ةسفففففف م زيففففففن ال  ففففففرين 

 واإدارة التنكيذ ة: مجل  اإدارة 

 من األسهم اململوكة % عدد األسهم الهيئات الحكومية

 %0,65 2,400,000 إدارة أموال القاصرين 

 %2,04 7,500,000 مدني -الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد( 

 %2,04 7,500,000 عسكري  -)التقاعد( الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 
 اإلدارة مجل  أعضاء امللكية عدد األسهم من األسهم اململوكة %

 2018  ديسمبر 31 في كما

 الشيخ أحمد بن علي آل خليفة فردية 59,260.000 16,10%

عيييييييييييييييييييييين طريييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييركة  1,200,000 0,32%

الب يييييييييييييييييييييييي  للمفروشييييييييييييييييييييييييات 

 ش.م.ب)م(

عبيييييييييدالرحمن آل الشيييييييييخ راشيييييييييد بيييييييين 

 خليفة

عيييييييييييييييييييييين طريييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييركة  1,440,000 0,39%  السيد علي حسن الخاجة



 
 
 
 
 

 

 

OnAir للتجارة ذ.م.م 

54,78% 201,600,00

0 

عيييييييييييييييييييييين طريييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييركة 

 االتصاالت املتنقلة

 

 السيد بدر ناصر الخرافي

السييييييييييييييييييييييييييييييييييد أحميييييييييييييييييييييييييييييييييد الطحييييييييييييييييييييييييييييييييييوس 

 الطحوس

 السيد سعود أحمد النهاري 

السييييييييييييييييييييد يوسيييييييييييييييييييف خاليييييييييييييييييييد العبيييييييييييييييييييد 

 الرزاق

 
 . احص  فيةي   تمل  اإدارة التنكيذ ة ل ررة زين ال  رين 

 :الجنسية حسك ال  رين زين ةس م ملكية توزيو ال يام  والرسم الجدو  مو  

 الجنسية عدد األسهم من األسهم اململوكة %

 البحرين 160,576,290 43.6%

 دول مجل  التعاون الخليجي 204,592,688 55.6%

 أخرى  2,831,022 0.8%

 
 اإلشفففففارل  ففففف  الشفففففركة  فففففا  راس  فففففن اك فففففر او %5 يمتا فففففو   الفففففا ن المسفففففاهمين وصففففف  -ب

 :31/12/2019 في كما النها ي المستفي و  األدهم، صاح  ادم إل 
 من األسهم اململوكة % األسهم عدد املالك

 %54.78 201,600,000 ك .م .ش املتنقلة االتصاالت شركة

 %16.10 59,260,000 خليفة آل علي بن أحمد الشيخ

 %6.54 24,085,097 )م (ب .م .ش الدولي الخليج بنك

 %22.58 83,054,903 %(5  من أقل (آخرون

 
 .2019 المالية السنة     المهمة األح اث وص  -ت
 .2019 المالية السنة ح   اإدارة مجل  عل  ة  ر م م حدث ةي  طرة لم

 
 

  اي:  ا وفق حوكمة الشركات  ي ا بنو  ل ام ت ا  - 10
عدم  املبدأ

 امتثال

 امتثال

 جزئي

 امتثال

 كل 

 عدم تفسير 

 االمتثال

    أن يكييييييييييون مجليييييييييي  إدارة الشييييييييييركة  يجيييييييييي  : 1املبييييييييييدأ 



 
 
 
 
 

 

 

 وذو خبرة
ً
 .فعال ومؤھل علمیا

ألعضيييييييييييييييياء مجليييييييييييييييي  : يجيييييييييييييييي  أن يكييييييييييييييييون 2املبييييييييييييييييدأ 

 ووالًء  اإلدارة واإلدارة التنفيذيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
ً
إخالصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 .للشركة كاملين

    

أن يقيييييييييييوم مجلييييييييييي  اإلدارة بو ييييييييييييع  يجييييييييييي : 3املبيييييييييييدأ 

قیيييييييييود صيييييييييارمة وشيييييييييد دة علييييييييي  التيييييييييدقی  والتقيييييييييار ر 

 .وااللتزام بالقانون  الداخلیة، املالیة، والرقابة

    

يجييييييييييييييييييييي  أن تقيييييييييييييييييييييوم الشيييييييييييييييييييييركة بو يييييييييييييييييييييع : 4املبيييييييييييييييييييييدأ 

إجييييييييييييييييييييراءات فعاليييييييييييييييييييية لتعيييييييييييييييييييييين وتييييييييييييييييييييدري  وتقييييييييييييييييييييييم 

 .أعضاء مجل  اإلدارة

    

يجييييييييييييييييييي  أن تقيييييييييييييييييييوم الشيييييييييييييييييييركة بمكافيييييييييييييييييييأة : 5املبيييييييييييييييييييدأ 

أعضيييييييييييييييييييييييياء مجلييييييييييييييييييييييييي  اإلدارة وكبييييييييييييييييييييييييار املسيييييييييييييييييييييييييؤولين 

 .بطريقة عادلة ومسؤولة

    

يضييييييييييييع مجليييييييييييي  اإلدارة ھیكيييييييييييييل  يجيييييييييييي  أن: 6املبييييييييييييدأ 

إداري واضيييييييييييييييييييييييييي  وفعيييييييييييييييييييييييييييال للشييييييييييييييييييييييييييركة، وتحد يييييييييييييييييييييييييييد 

واملھيييييييييييييييييييييام  املسيييييييييييييييييييييمیات الو یفیييييييييييييييييييييية والصيييييييييييييييييييييالحیات

 .واملسئولیات

    

الشيييييييركة باإلفصيييييييا  عيييييييين تقييييييييوم يجييييييي  أن : 8املبيييييييدأ 

 .حوكمتھا

    

يتأكييييييييييييد مجليييييييييييي  اإلدارة مييييييييييييين يجيييييييييييي  أن : 10املبييييييييييييدأ 

سييييييييييييالمة البیانييييييييييييات املالیيييييييييييية املقدميييييييييييية للمسيييييييييييياھمين، 

ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين خييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالل االسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتعانة بمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدققي 

 .الخارجیين الحسابات

    

تسييييييييييم  الشييييييييييركة ميييييييييين خييييييييييالل يجيييييييييي  أن : 11املبييييييييييدأ 

املسييييييييييييييييييئولیة االجتماعیيييييييييييييييييية إليييييييييييييييييي  ممارسيييييييييييييييييية دورھييييييييييييييييييا 

 صال .كمواطن 
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 1 ماحقال
 

 اإل ارل(  جا  )ر ي   ايفة آ  عاي بن احم  الشي 
  ستقل غير/ تنفياي غير ع و

 الدوليفففففة إ  إتففففف  دي رفففففررة إدارة مجلففففف  رافففففي  منصفففففك حليكفففففة ل  علففففف   فففففن ةحمفففففد ال فففففي    فففففمو
 إمروسفففففففف ي  مينففففففففا ورففففففففررة  للطيففففففففرا  الم ففففففففدودة إ  إتفففففففف  دي ورففففففففررة  ال  ففففففففرين ففففففففف  الم ففففففففدودة
 إمروسفففففففف ي  مينففففففففا رففففففففررة إدارة مجلفففففففف  راففففففففي  منصففففففففكرففففففففذل     ففففففففمو وهففففففففو للطيففففففففرا   الم ففففففففدودة
 ة ضففففاً  حليكففففة ل  علفففف   ففففن ةحمففففد ال ففففي  ويتففففرة  .2004 عففففا  ففففف  إم ففففاا ا منففففذ للطيففففرا  الم ففففدودة
رافففففي   ماافففففك منصفففففك رفففففمو ذلففففف  وض فففففو  1989 عفففففا  منفففففذ الريا ففففف  الم فففففر   مفففففادي إدارة مجلففففف 
 .1988إل   1979  عا من النادي إدارة مجل 

  ايفة آ  عب الرحمن بن راش  الشي 
  ستقل /تنفياي غير ع و

 للرمفففففارة مرمفففففار رفففففررة فففففف  الرفففففا  المفففففدمر منصفففففك حليكفففففة ل  ع فففففدالرحمن  فففففن رارفففففد ال فففففي    فففففمو
 مففففدمر منصففففك   ففففمو ورففففا  ال  ففففريندفففففاع  ضففففوة ففففف  عمففففو ذلفففف  وض ففففو .1992عففففا   منففففذ وال ندسففففة
. 1980-1978عففففففا   مففففففن ال ندسففففففة دااففففففرة   وراففففففي 1991-1982عففففففا   مففففففن الرسففففففكرية اارفففففما 
 مصفففففر  فففففف  القفففففاهرة بامرفففففة مفففففن المرماريفففففة ال ندسفففففة فففففف  دربفففففة ال كفففففالوريو  رارفففففد ال فففففي  وي مفففففو
  المت فففففففدة اامريكيفففففففة الو  فففففففاة فففففففف  هفففففففوارد بامرفففففففة مفففففففن المفففففففد  تخطفففففففي  فففففففف  المابسفففففففتير ودربفففففففة
 عضفففففو وهفففففو. اامريكيفففففة المت فففففدة بالو  فففففاة هارففففففارد بامرفففففة مفففففن المتقدمفففففة اإدارة  رمفففففامج ورففففف ادة
 للم ندسفففففففين اامريكفففففف  والمر ففففففد ( CRPEP) الم ففففففن ال ندسفففففففية م اولففففففة تنظفففففففيم لجنففففففة ففففففف  مسففففففجو

 .للتخطي  اامريكية والجمرية المرماريين 

 يالسي  ب ر  اصر الالراف
 تنفياي/ غير  ستقلع و 

مااففففففففك راففففففففي  مجلفففففففف  اإدارة والففففففففراي  التنكيففففففففذي منصففففففففك  ففففففففدر ما ففففففففر الخراففففففففف    ففففففففمو السففففففففيد 
منصففففففففك راففففففففي  مجلفففففففف   ويتففففففففول  ة ضففففففففاً . رففففففففررة ا تصففففففففا ة المتنقلففففففففةللمجموعففففففففة لل ففففففففررة اا  

راي  والرضففففففو المنتففففففدب وعضففففففو مجلفففففف  إدارة ففففففف  الردمففففففد مففففففن ال ففففففرراة التففففففف  الففففففاإدارة ومااففففففك 
 الخا فففففة واحفففففدة مفففففن ةك فففففر المجموعفففففاة التففففف  ت رفففففد  افففففف   الخر رفففففرراة مفففففن مجموعفففففة  اً ت فففففكو بففففف ء



 
 
 
 
 

 

 

دو   رففففررات ا ففففف  بميففففو ةم ففففاء الكويففففل وترمففففو دولففففة ففففف  ويقففففو مقرهففففا  المملورففففة للقطففففاع الخففففا 
مسفففففجلة  ةرفففففرر 135ةكثفففففر مفففففن   مفففففو فريقيفففففاةمجلففففف  الترفففففاو  الخليجففففف  وال فففففر  ااوسففففف  ورفففففما  

 دولة ف  مختلا القطاعاة. 28ف  ةكثر من  ترمو

الخرافففففف  منصفففففك رافففففي  مجلففففف  اإدارة والرضفففففو المنتفففففدب ل فففففررة الخلفففففيج  فففففدر السفففففيد   فففففمو كمفففففا 
الخيفففففر الو نيفففففة ل فففففررة رفففففا  المفففففدمر ومنصفففففك ال ؛للكفففففا  ة والصفففففناعاة الك ر اايفففففة ومقرهفففففا الكويفففففل

؛ وعضفففففففو مجلففففففف  إدارة رفففففففررة المر  فففففففاة التجاريفففففففة )كورفففففففا رفففففففو (. رمفففففففا ةمفففففففة سففففففف م والرقفففففففاراةلأل
ةك فففففر المنسسفففففاة الماليفففففة فففففف   واحفففففدًا مفففففن الفففففذي  رت فففففر عضفففففو مجلففففف  إدارة  نففففف  الخلفففففيج بالكويفففففل 

 (للصفففففففففلك. )ال  ففففففففرين الم ففففففففدودة  . .بالقابضففففففففة  ذعضففففففففو مجلفففففففف  إدارة رففففففففررة ففففففففففو و الفففففففف  د  
 . . .ب. ) (

 Schoolمففففففن مدرسفففففففة لنففففففد  لألعمفففففففا  )مابسففففففتير دة الرففففففف اعلفففففف   حا فففففففو السففففففيد الخراففففففف 
Business London ال كالوريو  ف  ال ندسة الميكاميكية من بامرة الكويل.(  ور ادة 

 الرسمية اإ داراةن ااية ض و المرابراة لل حا و* 

 السي  احم  طاحوس الطاحوس
 غير تنفياي/ غير  ستقلع و 

  2018مففففففار   28لمجلفففففف  إدارة مجموعففففففة زيففففففن ففففففف   اً الطففففففاحو  رايسفففففف ةحمففففففد تففففففم تريففففففين السففففففيد
الرامفففففة ل سفففففتثمار يئفففففة ل رممثفففففو ل 2017مفففففار   12ررضفففففو مجلففففف  إدارة فففففف   اً برفففففد تريينفففففة سفففففابق

"(KIA .)" المصففففففففففرف قطففففففففففاع الففففففففففف   اً عامفففففففففف 34 لفففففففففف يتمتففففففففففو السففففففففففيد الطففففففففففاحو  بخ ففففففففففرة ت يففففففففففد عو 
 الماليففففة ففففف  ضسففففم ااسفففف موزارة عنففففدما الت فففف  بالرمففففو ففففف   عملففففة م كففففراً  ي  حيففففث اسففففت ووا سففففتثمار 

فففففف  ميويففففففورك   مورغففففففا  سفففففتامل  إدارة اا ففففففو إلففففف   برففففففدها وامتقفففففو  1983رففففففا  الاامريكيفففففة فففففف  
 .الم كظة ا ستثمارية الخا ة بال يئة الرامة ل ستثمار مدمررمو منصك حيث 

القا لفففففة للتفففففداو  فففففف  را  الماليفففففة ضطفففففاع ااو فففففف  المفففففدمر التنكيفففففذي  منصفففففكالسفففففيد الطفففففاحو  وي فففففمو 
برفففففدما رفففففا  ةضفففففد   فففففندو  للثفففففروة السفففففياد ة فففففف  الرفففففالم  ال يئفففففة الرامفففففة ل سفففففتثمار )الكويفففففل(  وهفففففو 
 رمفففففففا   فففففففمو السفففففففيد ةحمفففففففد الطفففففففاحو  منصفففففففك. 2006   فففففففمو منصفففففففك مفففففففدمر إدارة ااسففففففف م فففففففف 

تطفففففوير  فففففف راافففففدة ال مفففففن ال فففففرراة رفففففررة الم فففففروعاة السفففففياحية  وهففففف فففففف   دارةاإرافففففي  مجلففففف  
عضفففففو مجلففففف  إدارة  نففففف  الكويفففففل الصففففففناع     فففففمو منصفففففكرمفففففا  وتنميفففففة السفففففياحة فففففف  الكويفففففل 

 .2011منذ عا  



 
 
 
 
 

 

 

ال فففففففففررة المصفففففففففرية الكويتيفففففففففة للتنميفففففففففة فففففففففف  دارة اإمجلففففففففف   ورفففففففففمو السفففففففففيد الطفففففففففاحو  عضفففففففففوية
رمففففففففا رففففففففمو   الرقاريففففففففة والسففففففففياحيةروعاة وا سففففففففتثمار  وهفففففففف  رففففففففررة متخصصففففففففة ففففففففف  إدارة الم فففففففف

 نففففففف  اإسفففففففكا  للتجفففففففارة والتمويفففففففو و ااردمففففففف    هلففففففف ال نففففففف  اا فففففففف  دارةاإلففففففف  منصفففففففك عضفففففففو مج
 )اارد (.

 السي  دعو  احم  النهاري 
 غير تنفياي/ غير  ستقلع و 

د سفففففم ر  18فففففف  مجلففففف  إدارة زيفففففن ال  فففففرين فففففف   عضفففففواً  اً تفففففم تريفففففين السفففففيد سفففففرود الن فففففاري رسفففففمي
(. رمفففففففا   ففففففففمو رفففففففررة ا تصففففففففا ة المتنقلفففففففةمجلففففففف  إدارة مجموعففففففففة زيفففففففن ) هفففففففو عضفففففففو. و 2018

راففففففي  مجلفففففف  مااففففففك    ومنصففففففك(SAOGلمنسسففففففة حففففففدماة المففففففوام  )منصففففففك الففففففراي  التنكيففففففذي 
عضفففففففففو مجلففففففففف  إدارة  فففففففففندو  عمفففففففففا  و  (  . .ع.ع)المت فففففففففدة للتففففففففف مين  ال فففففففففررة الرماميفففففففففةإدارة 

يتمتففففففو بخ ففففففرة إداريففففففة و  المففففففوام   إدارة ففففففف  الرليففففففا الدراسففففففاة د لففففففو    مففففففو السففففففيد الن ففففففاري الرر فففففف . 
 يئفففففة ض فففففو العضفففففو مجلففففف  إدارة مفففففرح  مفففففن هففففو و   حورمفففففة ال فففففرراة فففففنظم  ر يفففففرة درا فففففةو  واسففففرة
 سو  الما  ف  سلطنة عما .الرامة ل

  ود   ال  العب الرزا السي  
 ير تنفياي/ غير  ستقلغع و 

  2018مففففففوفم ر  27تفففففم تريفففففين السففففففيد موسفففففا الر فففففد الففففففرزا  فففففف  مجلففففف  إدارة زيففففففن ال  فففففرين فففففف  
 سففففففتثمار الكويتيففففففة. ل الرامففففففة  يئففففففةعففففففن العضففففففو مجلفففففف  إدارة ففففففف  مجموعففففففة زيففففففن رممثففففففو وهففففففو 
منصفففففك  اً   وهفففففو   فففففمو حاليففففف2006فففففف  عفففففا   هيئفففففة ا سفففففتثمار الكويتيفففففةإلففففف   الفففففرزا  الر فففففد امضفففففم

 ااس م الم لية. داارة ف مدمر ا ستثمار ف  ضطاع ا حتيا   الرا  

ففففففف  الردمففففففد  ةحففففففر   وةدوارًا رايسففففففية  ففففففمو السففففففيد الر ففففففدالرزا  منصففففففك عضففففففو مجلفففففف  اإدارة كمففففففا 
رففففففففففررة  ففففففففففف  دارةاإمجلفففففففففف    ففففففففففمو عضففففففففففوية   2012منففففففففففذ عففففففففففا  و  مففففففففففن الكيامففففففففففاة الكويتيففففففففففة.

ضففففففو ففففففف  اللجنففففففة التنكيذ ففففففة وراففففففي  لجنففففففة التففففففدضي . رر  رمففففففو ة ضففففففاً ة السففففففياحية حيففففففث الم ففففففروعا
  وهفففففف  رففففففررة رااففففففدة ففففففف  مجففففففا  الترفيففففففة 1996ت سسففففففل رففففففررة الم ففففففروعاة السففففففياحية ففففففف  عففففففا  

 .مرافق ا المتنوعة والراادةف  الكويل من ح    روي والت



 
 
 
 
 

 

 

  لجنفففففة التفففففدضي  وراففففففي  ررضفففففو مجلففففف  إدارة ورافففففي السفففففيد الر فففففدالرزا   عمفففففو 2015منفففففذ عفففففا  و 
مملورفففففة و الكويفففففل  وهففففف  رفففففررة تابرفففففة ب موميفففففةلجنفففففة المفففففوارد ال  فففففرية فففففف  رفففففررة إدارة المرافففففف  الر

تنويففففففو ا سففففففتثمار   ففففففد   1982سففففففتثمار الكويتيففففففة ت سسففففففل ففففففف  عففففففا  الرامففففففة ل ل يئففففففة لبالكامففففففو 
 .الدولةالداحل  والتنمية والدحو ف  الكويل من ح   استم   اارا   وة و  

فففففف  م فففففروع حصخصفففففة الخطفففففوط الجويفففففة الكويتيفففففة.  السفففففيد الر فففففدالرزا    رفففففارك2010فففففف  عفففففا  و 
تفففففدري ًا   حضفففففر الردمففففد مفففففن الفففففدوراة التدري يفففففة والمففففنتمراة المرتمفففففدة وحضفففففر واةالسفففففنمفففففدار علفففف  و 

.   مفففففففو السفففففففيد الر فففففففدالرزا  علففففففف  الرمفففففففو مفففففففو دامفففففففوا إ   ففففففف  ل سفففففففتثماراة ومقرهفففففففا لنفففففففد  مكثكفففففففاً 
 تخص  ف  المالية من بامرة الكويل. ف  إدارة ااعما   ال كالوريو ر ادة 

 السي  عاي حسن الالاجة
 غير تنفياي/  ستقلع و 

القففففوة الدافرففففة   مثففففو  ورففففا  ةمختلكفففف ضطاعففففاة  مترمقففففة فففففعلفففف  حسففففن الخابففففة بخ ففففرة  متمتففففو السففففيد
 الت هيففففففو الدوليففففففة ةحففففففد مرففففففامير ء ففففففف  الرففففففالم  وهففففففوةو  مريففففففار ل ففففففكافية حدمففففففة الرمفففففف و ففففففو وراء 

الو  فففففاة  عفففففدة  ففففراءاة احتففففراع ففففف  ي مففففوتكنولوبيففففا و مففففن رواد الالسففففيد الخابفففففة و لقطففففاع الخففففدماة. 
المتنقلففففففة. وهففففففو مجفففففا ة التجففففففارة اإلكتروميففففففة والتجففففففارة  المت فففففدة اامريكيففففففة وا ت ففففففاد ااورو فففففف  ففففففف 

م تكفففففرة علففففف  السففففف ابة  وحفففففدماة لمرفففففام ة المتنقلفففففةة ضفففففًا مختفففففرع مفففففت م   طفففففور  فففففراءة احتفففففراع ل
ال فففففففر   منطقفففففففةصفففففففناعة رعا فففففففة الرمففففففف ء فففففففف  لتطفففففففوير ت قيففففففف  الم يفففففففد مفففففففن ال  فففففففد  اإلكتروميفففففففة 
ضطففففاع  الرمففففو ففففف الم نيففففة ففففف  ضطففففاع الضففففيافة ض ففففو  ضففففد  ففففدة حياتففففةالسففففيد الخابففففة ورففففا  ااوسفففف . 

 الضيافة.مجا  د لو  ف  ر ادة ال و عل  احوهو ا تصا ة. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 2الماحق 

 السي  دكوت جيجنهايمر، الر ي  التنفياي
 2012تاري  التعيين:  يسمبر 

  فففففففمو السفففففففيد بيجن فففففففا مر منصفففففففك الفففففففراي  التنكيفففففففذي ل فففففففررة زيفففففففن ال  فففففففرين والفففففففراي  التنكيفففففففذي 
 اً عامفففففف 25 لففففف فففففف  مجفففففا  ا تصفففففا ة متمتفففففو بخ فففففرة ت يفففففد ع ةمريكففففف  هفففففو ح يفففففرو مجموعفففففة زيفففففن. ل

فففففف  الكويفففففل  وضتففففًا ر يفففففرًا مفففففن حياتففففةسفففففجو حاففففففو مففففن النتفففففااج المثيفففففرة لإلعجففففاب  وضفففففد ةمضففففف   مففففو
 حففففف   بيجن فففففا مر تفففففول  السفففففيد وض فففففو امضفففففمامة إلففففف  مجموعفففففة زيفففففن  .ةحفففففر  فففففف  المنطقفففففة دو و 

بمففففا ففففف  ذلفففف   ن إضليميففففينالردمففففد مففففن المنا ففففك اإداريففففة والقياد ففففة الرليففففا لففففد  م ففففملي ااحيففففرالرقففففد 
الرلففففففو  الماليفففففة واإدارة مففففففن بامرفففففة إلينففففففوي فففففف   كففففففالوريو  ال حا فففففو علفففففف  دربفففففةالكويفففففل. وهففففففو 

الو  ففففففففاة ب مابسفففففففتير فففففففف  إدارة ااعمفففففففا  مفففففففن بامرفففففففة دم فففففففو  فففففففف  رفففففففيكاغودربفففففففة الو   ال فففففففمالية
 المت دة.

 

 السي   حم  زين العاب  ن، الم  ر العام
 2008تاري  التعيين:  ا و 

مففففن الخ ففففرة. تففففم سففففنة  20علفففف  مطففففا  واسففففو ففففف  ضطففففاع ا تصففففا ة مففففو ةكثففففر مففففن  مرففففرو اسففففم 
. وض فففففففو هفففففففذا 2008تريففففففين السفففففففيد زيففففففن الرا فففففففدمن رمففففففدمر عفففففففا  ل ففففففررة زيفففففففن ال  ففففففرين فففففففف  مففففففامو 

الم يرفففففاة ةضسفففففا  مسفففففنوً  عفففففن  حيفففففث رفففففا فففففف  بميفففففو الرمليفففففاة  الردمفففففد مفففففن الم فففففا  قلفففففدالتريفففففين  ت
 نسفففففف ة  حفففففف   تلفففففف  الكتففففففرة  ممففففففل الرمليففففففاةو  المرلومففففففاة. تكنولوبيففففففاو والتسففففففوي  وحدمففففففة الرمفففففف ء 

    ة  ع ين. م يمن عليةحصة ر يرة ف  سو   % وه  تمثو35

ع فففففر سفففففنواة  ح فففففرة تر فففففو علففففف ض فففففو امضفففففمامة إلففففف  زيفففففن ال  فففففرين  اكتسفففففك السفففففيد زيفففففن الرا فففففدمن 
المكتفففففا  الدوليفففففة رفففففرراة مثفففففو ةمظمفففففة تسفففففليم د  فففففف  مجفففففا  تكنولوبيفففففا المرلومفففففاة  حيفففففث عمفففففو لففففف

 المصرفية ااساسية. الخدماة حيث رمو منصك مدمر مجموعة

الرلفففففو  )مفففففو مرت فففففة  فففففف   كفففففالوريو دربفففففة ال  الجنسفففففية ب رينففففف وهفففففو السفففففيد زيفففففن الرا فففففدمن    مفففففو 
المملكفففففففة الرر يفففففففة بال فففففففر ( فففففففف  هندسفففففففة الكم يفففففففوتر مفففففففن بامرفففففففة الملففففففف  ف فففففففد لل تفففففففرو  والمرفففففففاد  

 السرود ة.



 
 
 
 
 

 

 

 

 لتزامح ال  ن،    ر الشؤو  القا و ية والتنةيمية وام السي ل لطيفة ص 
 2014تاري  التعيين:  ا و 

تففففففففوفير وإدارة الففففففففدعم القففففففففاموم  وتقففففففففد م الم ففففففففورة  مسففففففففنوليةالسففففففففيدة لطيكففففففففة  فففففففف   الففففففففدمن تتففففففففول  
والتنسففففففي  مففففففو الورففففففا ة التنظيميففففففة و ففففففياغة ومرابرففففففة اتكاضيففففففاة زيففففففن ال  ففففففرين الم ليففففففة والدوليففففففة 

ميفففففة. وهففففف  ة ضفففففًا سفففففكرتير المجلففففف  وت فففففر  علففففف  تنكيفففففذ ضراراتفففففة. والسفففففيدة  ففففف   وال يئفففففاة ال كو 
 مسففففاعدًا ةو  ففففف زيففففن ال  ففففرين   رففففررة ض ففففو امضففففمام ا إلفففف الففففدمن م اميففففة ب رينيففففة منهلففففة رامففففل  

 وهففففف  ت مفففففو رففففف ادة. 2006للم امفففففاة وا ست فففففاراة القاموميفففففة منفففففذ عفففففا  ا ا رفففففررة ال ع ففففف  ورفففففررا
مابسفففففتير فففففف  القفففففامو  ال وعلففففف  دربفففففة  لنفففففد غيلفففففدهو  فففففف  مفففففن بامرفففففة ال قفففففو  ال كفففففالوريو  فففففف  
 المملكة المت دة.ب( SOASرلية الدراساة ال رضية واافريقية ) - من بامرة لند 

 

 البشرية  السي ل  ا ة بو ماس،    ر الموار 
  2014تاري  التعيين:  وليو 

ولة عفففففففن الففففففففترلم والتطففففففففوير وع ضفففففففاة المففففففففوفكين والخففففففففدماة ن السفففففففيدة دامففففففففة  وحمفففففففا  هفففففففف  المسفففففففف
حمسففففففة ع ففففففر عامففففففًا  بمففففففا م يففففففد علفففففف  وت ظفففففف  السففففففيدة  وحمففففففا والمففففففوفكين والتطففففففوير التنظيمفففففف . 

عففففففدة منا فففففففك إداريفففففففة ةحففففففر  فففففففف  ضسففففففم المفففففففوارد ال  ففففففرية فففففففف  زيفففففففن  ح ل فففففففامففففففن الخ فففففففرة رففففففملل 
لسفففففيدة  وحمففففففا  إلفففففف  رففففففررة ةدوار إرففففففرافية فففففف  ضسففففففم الم يرففففففاة. امضففففففمل افضففففففً  عففففففن ال  فففففرين  

ال كفففففالوريو  فففففف  إدارة ا عمفففففا  مفففففن    وهففففف  حا فففففلة علففففف  دربفففففة2003زيفففففن ال  فففففرين فففففف  موليفففففو 
 بامرة ال  رين.

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 السي    ثر عاي،    ر الشؤو  المالية
 2015تاري  التعيين: فبرا ر 

السففففففيطرة الكاملففففففة علفففففف  إمففففففراداة ومصففففففروفاة و ت ففففففمو م ففففففا  السففففففيد مففففففد ر اإدارة الماليففففففة اليوميففففففة 
ساسففففففية وعمليففففففاة ال ففففففررة وو ففففففو المي اميففففففة السففففففنوية والتن ففففففن   ففففففا  وإدارة عمليففففففاة تنكيففففففذ النظففففففا  اا

 إدارة الخ امة وإدارة التدفقاة النقد ة. عن فض ً اتخاذ القراراة ال امة  

منا فففف ًا ضياد فففففة  ح ل ففففاعامفففففًا مففففن الخ ففففرة المترمقففففة رففففمو  20 بمففففا م يففففد علفففف  مففففد رالسففففيد   ظفففف  
ا تصففففففا ة والخففففففدماة. وة نففففففاء دوره السففففففا   ففففففف  رففففففررة زيففففففن  ت ففففففموففففففف  الردمففففففد مففففففن المجففففففا ة 

الكويففففففففل  لرففففففففك مففففففففد ر دورًا هامففففففففًا ففففففففف  ت سففففففففين الرمليففففففففاة واسففففففففتقرار التقففففففففارير الماليففففففففة واسففففففففتخدا  
بكفففففالوريو  فففففف  التجفففففارة مفففففن بامرفففففة ال نجفففففاب فففففف   حا فففففو علففففف  دربفففففةالتكنولوبيفففففا. السفففففيد مفففففد ر 

باكسففففتا   وهففففو ح يففففر مففففال  مرتمففففد مففففن ةوراكففففو  وحا ففففو علفففف  رفففف ادة  رمففففامج تطففففوير متقففففد  مففففن 
 عما .اا كلية لند 

 

 السي  عاي  صطف ،    ر قطا  الشركات والبي  بالجماة
  2015تاري  التعيين:  و يو 

مففففن الخ ففففرة ففففف   ففففناعة ا تصففففا ة  متففففول  السففففيد علفففف  مصففففطك  عامففففًا  15مففففدعومًا بفففف كثر مففففن 
مسفففففففنولية م يرفففففففاة الجملفففففففة وال فففففففرراة والم يرفففففففاة ال كوميفففففففة ور فففففففار ال خصفففففففياة ب فففففففكو  ضفففففففمن 

م فففففففا  مصفففففففطك  رفففففففذل  الرضابفففففففة علففففففف   وت فففففففموإمفففففففراداة ور  يفففففففة لل فففففففررة مفففففففن هفففففففذه القطاعفففففففاة. 
 الجملة.باإ افة إل  التجوا  وحدماة   المنتجاة والخدماة المنسسية

 ففففففدة السففففففيد مصففففففطك  مسففففففيرتة الم نيففففففة رمففففففدمر حسففففففاباة ففففففف  إحففففففد  رففففففرراة ا تصففففففا ة الراملففففففة 
فففففف  المملكفففففة  وتسفففففل  السفففففلم الفففففوفيك  حيفففففث تفففففول  منصفففففك المفففففدمر الرفففففا  لخفففففدماة ال يفففففو بالجملفففففة 

ال كفففففففالوريو  فففففففف  التسفففففففوي  واإدارة مفففففففن بامرفففففففة  وحفففففففدماة النواضفففففففو  وهفففففففو حا فففففففو علففففففف  دربفففففففة
 ال  رين.

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 وع قات المست مرين  عب هللا بن  ال  آ   ايفة،    ر قسم امتصامت المؤدسيةالشي  
 2017تاري  التعيين:  نا ر 

  فففففر  ال فففففي  ع فففففدص علففففف  ةم فففففطة ا تصفففففا ة ا سفففففتراتيجية ل فففففررة زيفففففن ال  فففففرين التففففف  تتضفففففمن 
باإ فففففففففافة إلفففففففف  م امفففففففففة فففففففففف  مجففففففففا  ا سفففففففففتدامة المنسسفففففففففية والمسفففففففففنولية   ع ضففففففففاة المسفففففففففتثمرين

رااففففد ةعمففففا  مففففاب  ففففف  ضطففففاع ا تصففففا ة رففففارك ففففف  ت سفففففي  إلفففف  بامففففك ذلفففف  وهففففو  .ا بتماعيففففة
تصفففففا ة"  ل مفففففل سففففف يد  واحفففففدة مفففففن ةكثفففففر ال فففففرراة النارفففففئة مجاحفففففًا فففففف  المملكفففففة  وهففففف  رفففففررة "

 .2007مترمففففففل ففففففف  ال  ففففففرين عففففففا  اإو    ةو  حدمففففففة م دوبففففففة للصففففففوة حيففففففث ةرففففففر  علفففففف  إ فففففف
داريفففففة دربفففففة المابسفففففتير فففففف  إدارة ا عمفففففا  مفففففن المر فففففد الفففففدول  للتنميفففففة اإ وي مفففففو ال فففففي  ع فففففدص

 ففففف  بامرففففة  نتلفففف  سويسففففرا  ورفففف ادة ال كففففالوريو  ففففف  مظففففم المرلومففففاة ال اسففففو ية مففففنب ففففف  لففففوزا 
  اة المت دة ا مريكية. الو ب ويلت ا 

 

 فرا القا م باعما     ر  بيعات األ السي  عمار ال تبي،
  2017تاري  التعيين: اغسط  

ففففففراد فففففف  زيفففففن ال  فففففرين  وهفففففو ضطفففففاع   فففففمو الم يرفففففاة عمفففففار الكت ففففف  هفففففو المسفففففنو  عفففففن ضطفففففاع اا
غيففففففر الم ارففففففرة وال يففففففو بالتج اففففففة والكففففففروع. حصففففففو السففففففيد الكت فففففف  علفففففف  عففففففدد ر يففففففر مففففففن الففففففدوراة 

 والتنمية ا بتماعية ف  ال  رين. المتمي  من وزارة الرموالتدري ية  وما  باا ة المدمر 

   فففففم امتقفففففو برفففففد 2007 فففففدة عمفففففار مسفففففيرتة الم نيفففففة مفففففو زيفففففن ال  فففففرين رمفففففدمر حسفففففاباة فففففف  عفففففا  
الم يرففففاة غيففففر الم ارفففففرة  مفففففدمراً  عمففففو فففففراد للمنطقفففففة  ومففففن  ففففماا م يرففففاةذلفففف  إلفففف  منصففففك مفففففدمر 

 .2017  وهففففو المنصفففففك الففففذي رففففملة حتفففف  ةغسفففففط  ض ففففو تريينففففة مففففدمرًا لم يرفففففاة التج اففففة والكففففروع
 عما  المصرفية والمالية من بامرة ال  رين.ال كالوريو  ف  اا دربة وي مو عمار

 

 السي  عب هللا  ود  دالمين،    ر    ة العم ا
 2017 تاري  التعيين: اغسط 



 
 
 
 
 

 

 

ااعمففففففففففا  السففففففففففيد سففففففففففالمين مسففففففففففنو  عففففففففففن إدارة دورة حيففففففففففاة المرففففففففففام ة التجاريففففففففففة  ففففففففففين ضطففففففففففاع 
والمسففففففت لكين  ويففففففرة  ضسففففففم حففففففدماة مففففففا برففففففد ال يففففففو لكففففففو مففففففن ضسففففففم  ال واتففففففا المتنقلففففففة وحلففففففو  

علففففف  ذلففففف   مفففففدمر سفففففالمين  ال فففففرراة  باإ فففففافة إلففففف  اام فففففطة الوضاايفففففة والر بيفففففة الراافففففدة. عففففف وةً 
مررفففففففف  ا تصففففففففا  المخصفففففففف  للنخ ففففففففة مففففففففن الرمفففففففف ء وفريفففففففف  المكاتففففففففك الخلكيففففففففة وفففففففففر  ا حتكففففففففا  

. و اإ ففففففافة إلفففففف  علفففففف  مسففففففتو  ال ففففففررة فضففففففً  عففففففن ضيففففففادة  رمففففففامج لتجر ففففففة الرمفففففف ءبففففففالموفكين  
دوره فففففف  زيفففففن ال  فففففرين   قفففففود سفففففالمين عفففففددًا مفففففن الم فففففاريو فففففف  راففففففة عمليفففففاة "مجموعفففففة زيفففففن"  

 ورا  لحرها ف  تجر ة ال كاو  الموحدة وضياساة الصوة ال يوية. 

يفففففففة منصفففففففك وريفففففففو مررففففففف  اللوبسفففففففتياة اسفففففففت و سفففففففالمين مسفففففففيرتة الم نيفففففففة مفففففففو زيفففففففن ال  فففففففرين  تول
امتقفففففففو لي فففففففمو عفففففففددًا مفففففففن المنا فففففففك   فففففففم. 2007وحتففففففف   2003والتوزيفففففففو فففففففف  الكتفففففففرة مفففففففن عفففففففا  

 .2017ااحر  ض و تولية م ا  منص ة ال ال  رمدمر لخدمة الرم ء ف  ةغسط  

 وي مو سالمين ر ادة ال كالوريو  ف  القامو  من بامرة ال  رين.

 

 ر تالطيط األعما  والتحاي تالسي   حم  العاوي،    
 2017 تاري  التعيين: اكتوبر

عامففففففًا ففففففف  مجففففففا ة إدارة وتطففففففوير المنتجففففففاة  15متمتففففففو السففففففيد م مففففففد الرلففففففوي بخ ففففففرة ت يففففففد علفففففف  
قففففففة  واإدارة والم يرففففففاة والتسففففففوي  وتكنولوبيففففففا المرلومففففففاة وا تصففففففا ة. فضففففففً  عففففففن مررفتففففففة المترم 

ارة المنتجفففففففاة المتنقلفففففففة ومنتجفففففففاة النطفففففففا  الرفففففففري  فففففففف  تصفففففففميم اسفففففففتراتيجياة السفففففففو  وم فففففففر وإد
ال فففدا ة والخفففدماة السففف ا ية. رمفففا تفففول  السفففيد الرلفففوي  وحفففدماة اتصفففا ة ال يامفففاة وحفففدماة

 م ا  تطوير وإ    وإدارة الخدماة المتنقلة. 

رخ يففففففر ففففففف  حففففففدماة ومنتجففففففاة  2007 ففففففدة الرلففففففوي حياتففففففة الم نيففففففة مففففففو زيففففففن ال  ففففففرين ففففففف  عففففففا  
. وهففففففو 2010  ض ففففففو ة  متقل ففففففد منصففففففك المففففففدمر ففففففف  عففففففا  وحففففففدماة المنسسففففففاة  النطففففففا  الرففففففري

  مفففففففو رففففففف ادة بكفففففففالوريو  مفففففففو مرت فففففففة ال فففففففر  فففففففف  اإدارة وتكنولوبيفففففففا المرلومفففففففاة مفففففففن بامرفففففففة 
 مام ستر بالمملكة المت دة.

 



 
 
 
 
 

 

 

 ، القا م باعما     ر الت نولوجيااليهامالسي  عاي 
 2019تاري  التعيين:  و يو 

. وهفففففو 2019منصفففففك مفففففدمر التكنولوبيفففففا باإمابفففففة فففففف  زيفففففن ال  فففففرين فففففف  موميفففففو  الي فففففا تقل فففففد السفففففيد 
متفففففول  مسفففففنولية التخطفففففي  والتطفففففوير والت فففففميو والصفففففيامة لل ففففف كة  بمفففففا فففففف  ذلففففف   فففففما  التمطيفففففة 

علفففففففف  تخطففففففففي  وتطففففففففوير ا سففففففففتراتيجياة التقنيففففففففة  الي ففففففففا علفففففففف  ذلفففففففف     ففففففففر   والجففففففففودة. عفففففففف وةً 
ضيففففففاة مسففففففتو  الخدمفففففة وحطفففففف  ااعمففففففا  والتكففففففاوت مفففففو رففففففرراة توريففففففد ال فففففف كاة والسياسفففففاة واتكا

وتخطففففففي  وإدارة مفففففففوازمت  المصففففففروفاة الرةسفففففففمالية والت ففففففميلية السفففففففنوية. باإ ففففففافة إلففففففف  مسفففففففنوليتة 
عففففففن تخطففففففي  بميففففففو ةمظمففففففة تكنولوبيففففففا المرلومففففففاة وتطويرهففففففا وت ففففففميل ا و ففففففيامت ا  وي ففففففمو ذلفففففف  

ة المنسسففففففية وال نيففففففة الت تيففففففة لت ويففففففد حدمففففففة اإمترمففففففل  ومظففففففا  ةمظمففففففة ت ريففففففر الكففففففواتير والتط يقففففففا
عامفففففًا    سفففففيما فففففف  مجفففففا  ال فففففث اإذاعففففف   17بخ فففففرة ت يفففففد علففففف   الي فففففا ذرفففففاء ااعمفففففا . ويتمتفففففو 

   مو ر ادة ال كالوريو  من بامرة ال  رين.هو و (. IPة )ور ك

 


