
 

 

 

 رؤساء ونواب جمالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف
 هـ1439 -هـ 1436للدورة االنتخابية الرابعة من 

 مالحظات رقم الجوال هاتف المكتب الصفــة االســــم م

 قطب بكر صالح بن طاللالدكتور /  1

 رئيس الهيئة التنسيقية 

 لمؤسسات أرباب الطوائف

ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 رانمطوفي حجاج إي

 0505670076  

 رأفت بن إسماعيل بدرالدكتور /  2
 نائب رئيس الهيئة التنسيقية 

ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 مطوفي حجاج جنوب آسيا
 

0505654866 

0505534321 
 

 المهندس / عباس بن عبد الغني قطان 3
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

 حجاج الدول العربية
 0505502920  

 حمد أمين حسن أندرقيرياألستاذ / م 4
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

 حجاج جنوب شرق آسيا
 0505503899  

 رامي بن صالح لبني  األستاذ /  5
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

 حجاج أفريقيا غير العربية
 0555503485  

 أ / طارق بن محمد عنقاوي 6
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 مطوفي حجاج تركيا
 0505608150  

 حاتم بن جعفر عبدهللا بالياألستاذ / 7
 رئيس مجلس إدارة 

 المؤسسة األهلية لألدالء
 0505300464  

 الدكتور / فاروق بن يحيى بخاري   8
 رئيس مجلس إدارة 

 مكتب الوكالء الموحد
 0503685922  

 زمزمي عبدالهادي بن عبدالجليلاألستاذ /  9
 رئيس مجلس إدارة 

 لموحدمكتب الزمازمة ا
 

0553535380 

0543535380 
 

 أزهر   إبراهيم بن الدكتور / عصام 10
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 مطوفي حجاج إيران
 0566615222  

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة  زكي بن عمر حريريالمهندس /  11

 مطوفي حجاج جنوب آسيا

 0505501310  

  0505509719  المهندس / هشام عبدالرحمن شلي 12

 محمد بن حسن معاجينياألستاذ / 13
 نائب رئيس مؤسسة 

 مطوفي حجاج الدول العربية 
 5601617ف/  0505539146 

 الدكتور / يوسف بن عبدالحميد جاها 14
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

 0505574039  

  األستاذ / سعود بن عبدالعزيز دمنهوري 15
0505501555 

0539383103 
 

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة  عبدالرحمن بن محمد علي ماريهالدكتور /  16

 مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية

 0505502925  

  0505502535  األستاذ / طارق بن محمود علوي 17

 أسامة بن محمد زواوياألستاذ /   18
 نائب رئيس مجلس إدارة

 مؤسسة مطوفي حجاج تركيا
 0505518546  

 األستاذ /عصام بن عبدالعزيز دمياطي 19
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

 األهلية لألدالء
 0500824500  

 محمد بن أسعد بخش  األستاذ /  20
 نائب رئيس مجلس إدارة 

 مكتب الوكالء الموحد
 0505611608  

 أمير بن فيصل محمد عبيداألستاذ /  21
 نائب رئيس مجلس إدارة

 مكتب الزمازمة الموحد 
 0556355665  

 األستاذ / محمد بن حسن قاضي 
األمين العام للهيئة التنسيقية 

 لمؤسسات أرباب الطوائف
 5606064ف/  0506505778 5606062



 

 

 

 املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية جملس إدارة 
 هـ1439 – 1436 الرابعةللدورة االنتخابية 

 مالحظات رقم الجوال هاتف المكتب فــةالص االســــم م

  0505502920 5601474 رئيس مجلس اإلدارة المهندس / عباس بن عبد الغني قطان 1

 محمد بن حسن معاجينياألستاذ / 2
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 5601617ف/  0505539146 5601446

 فؤاد بن محمد بشارة  األستاذ / 3
المشرف على إدارة النقل 

 صعيد وقطار المشاعروالت
 0555524224  

 محمد بن مصطفي بياريالدكتور /  4
المشرف على إدارة إسكان 

مكة المكرمة وإدارة مكاتب 

 شئون الحجاج
 0555500172  

 جميل بن محمد بيارياألستاذ / 5
المشرف على إدارة 

االستقبال والتفويج وعرب 

 الخليج
 

0565131417 

0563455550 
 

 خوجق بن رشاد موفاألستاذ / 6
المشرف على قطاع خدمة 

 حجاج شمال أفريقيا
 0555509270  

 احمد بن يحيى المطوفاألستاذ / 7

المشرف على تقنية 

المعلومات والمسار 

االلكتروني والخدمات 

 اإلضافية  

 0555508315  

 فائز بن صالح جمالالدكتور /  8
المشرف على قطاع خدمة 

 الحجاج مصر
 0505511844  

 شادي بن إبراهيم مسكياألستاذ / 9
المشرف على إدارة 

الخدمات العامة وجسر 

 الجمرات والطواف
 0555512883  

 األستاذ /عبدالرزاق بن سعيد حسنين 10
المشرف على قطاع خدمة 

 حجاج ساحل البحر األحمر
 0555511027  

 محمد بن إبراهيم بانهالمهندس /  11
المشرف على إدارة 

ة ومركز المشاعر المقدس

 الطوارئ وإدارة األزمات
 0505528739  

 األستاذ / إبراهيم بن أسامة فاللي 12
 المشرف على إدارة النقل

 والتصعيد وقطار المشاعر
 0540044144  

 محمد عوض تاجه/  السيدالموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5600664 0503007222 5600484 

  5601111:  هاتف المؤسسة

 INFO@ARBHAJ.COM: الرسمي إيميل المؤسسة 



 

 

 

 إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسيـاجملس 
 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 

 

 الصفــة االســـم م
هاتف 

 المكتب
 مالحظات رقم الجوال

 رأفت بن إسماعيل بن إبراهيم بدرالدكتور /  1
س مجلس رئي

 اإلدارة
 

0505654866 

0505534321 
 

 زكي بن عمر بن مصطفى حريريالمهندس /  2
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 0505501310  

 المهندس / هشام عبدالرحمن هاشم شلي 3
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 0505509719  

 األستاذ / ماجد بن عبدالعزيز بن أحمد دانش 4
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0555513054  

 األستاذ / خالد بن عبدالوهاب رمضاني 5
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0555510134  

 مازن علي مصطفى أصغراألستاذ /  6
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0555501401  

 يحيى بن محمد الياس محبوبالدكتور /  7
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0506561515  

 األستاذ / عمر سراج عمر أكبر 8
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0504712627  

 سعود عبدالقدير عبدالقادر اسكندراألستاذ /  9
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0566222902  

 أمين عطاس أحمد خالداألستاذ /  10
 عضو 

 مجلس اإلدارة
 0503512538  

 طارق رجبالموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : األستاذ / 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5344444/401 0555514744 5322222 

 sfaqiha@hotmail.com - 5344444/412 -0505538302 -سامي فقيها أ /  –االتصاالت اإلدارية 

  info@mhsae.comؤسسة الرسمي : إيميل الم



 

 

 

 

 جملس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إفريقيا غري العربية

 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 
 

 الصفــة االســــم م
هاتف 

 المكتب
 مالحظات رقم الجوال

 5445245ف/ 0555503485 5496372 رئيس مجلس اإلدارة رامي بن صالح ابراهيم لبني  األستاذ /  1

 عبدالرحمن بن محمد علي ماريهالدكتور /  2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

المشرف على الشئون 

 االدارية والمالية 

 والمشرف العام 

 على النقل الترددي

5483615 0505502925  

 طارق بن محمود علوياألستاذ /  3

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المتابعة 

العالقات و ,والمساندة 

 العامة واإلعالم

 0505502535  

 عبدهللا بن عمر المالكياألستاذ /  4
 رئيس لجنة

 المستودعات

 والشئون العامة 
 0599945171  

 محمد بن برهان سيف الدينالمهندس /  5
  رئيس قسم

 الدراسات والتطوير
 0505500027  

  0556778893  رئيس لجنة الجمرات عبدهللا بن صديق لشكرالمهندس /  6

 عدنان بن حسن مختاراألستاذ /  7
إدارة تنظيم مكاتب 

 شئون الحجاج واإلسكان
 0555515561  

  0554525236  رئيس لجنة المشاعر منصور بن محمد علويالمهندس /   8

 بندر بن فهد خياطالمهندس /  9
رئيس مركز المعلومات 

 والحاسب اآللي
 0505680524  

 ن حامد خليل فردوسخليل باألستاذ /  10
 رئيس قسم الخدمات

 االضافية , ولجنة التغذية 

 وأمين سر المجلس
 

0556666594   

0501046666 
 

 األستاذ / عدنان بن محمود مقالن 11
 رئيس لجنة 

 اإلسكان المركزية
 0567633316  

  0503524919  عضو مجلس اإلدارة األستاذ / ياسر بن محمد رمضان ماريه 12

 محمد عبد هللا نسيق مع الهيئة : األستاذ / الموظف المفوض للت

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5435160  /101 0555537809 5444912 

  adm@africa-sa.comإيميل المؤسسة الرسمي : 
 



 

 

 

 جملس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا و مسلمي أوروبا وأمريكا وأسرتاليا

 هـ1439 – 1436عة للدورة االنتخابية الراب
 

 الصفــة االســــم م
هاتف 

 المكتب
 فاكس رقم الجوال

 رئيس مجلس اإلدارة طارق بن محمد عنقاوياألستاذ /   1
5427003 

 101 –تحويلة 
5420442فاكس /  0505608150  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة أسامة بن محمد زواوياألستاذ /   2
5427003 

 102 –تحويلة 
0505518546  

 قطاع تقنية المعلومات   عماد بن سامي قاريالمهندس /  3
5427003 

 103 –تحويلة 
0500420500  

 شؤون الحجاج   عبد الرحمن بن عمر برنجياألستاذ /   4
 5427003 

 105 –تحويلة 
0555710765  

 المشاعر المقدسة   زهير بن محمد خطاب شاكراألستاذ /   5
 5427003 

 108 –تحويلة 
0505504079  

 محمد بن عبد الرحمن شاكراألستاذ /   6
االستقبال والعقود 

 والتدريب  

5427003 

 138 –تحويلة 
0561872226  

 النقل   محمد بن فيصل محمد بواألستاذ /   7
5427003 

 110 –تحويلة 
0565513725  

 تفويج الجمرات   ماجد بن مصلح محمد صبغةاألستاذ /   8
 5427003 

 134 –تحويلة 
0592968880  

 االستثمار والتطوير   الدكتور / طارق بن حسن أحمد كوشك 9
 5427003 

 105 –تحويلة 
0555620543  

 عبد العزيز بن رشاد سروجيالدكتور /  10
الدراسات والشؤون 

 العامة

 5427003 

 109 –تحويلة 
0506542465  

 وكلتسمير بن عبد الرحمن الدكتور /  11
العالقات العامة 

 جودةوال

 5427003 

 209 –تحويلة 
0505512210  

 عبد هللا بن علي عمر عقيلاألستاذ /  12
 المشرف على الشؤون 

 المالية و اإلدارية

 5427003 

 118 –تحويلة 
0505523452  

 أحمد الهاشمي األميراألستاذ /  الموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة :

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5427003-666 0509847717 - 0534878755 5420992 

 
 

INFO@TEAA.COM.SA 
 

 

 



 

 

 

 املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا جملس إدارة 
 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 

 مالحظات رقم الجوال هاتف المكتب الصفــة االســـــم م

  0505503899 310/ 5459922 اإلدارة رئيس مجلس مين بن حسن أندرقيريأاألستاذ / محمد  1

 يوسف بن عبد الحميد جاهاالدكتور /  2
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 للشؤون المالية واالدارية
5459922 /221  0505574039  

  331/ 5459922 نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / سعود بن عبدالعزيز دمنهوري 3
0505501555 

0539383103 
 

 خالد بن عبد الحق مندورة األستاذ / 4
المشرف على قطاع تفويج 

الحجاج لمنشأة الجمرات 

 وادارة المشاريع واالستثمار
 5459922 /666 

0504601721 

0539383104 
 

 عثمان بن حسن ادريس  الدكتور /  5
المشرف على قطاع اسكان 

المشاعر المقدسة 

 والحراسات والطوارئ
5459922 /141  

0555504970 

0539383109 
 

  400/ 5459922 المشرف على قطاع التغذية عماد بن عبد هللا فلمباناألستاذ /  6
0555651663   

0539383199 
 

 محمود بن عقيل دمنهورياألستاذ /  7

المشرف على المجلس 

التنفيذي لحجاج الصين 

 وتايلند  والفلبين 

 والعالقات العامة

5459922 /108  
0555699927 

0539383108 
 

 عماد بن فيصل فطانيألستاذ / ا 8

المشرف على المجلس 

التنفيذي لحجاج ماليزيا 

وبروناي دار السالم 

 وسنغافورة  

5459922 /107  
0555510689 

0539383107 
 

 األستاذ / صافي بن عبدالرحمن ازهري 9
المشرف على قطاع ادارة 

تنظيم الحجاج واالستقبال 

 والتفويج

5459922 /109  
0505509592   

0539383110 
 

  0555067903  عضو مجلس اإلدارة األستاذ / مصطفى حمزة دمنهوري 10

 وليد بن محمد رشيدياألستاذ /  11
المشرف على المجلس 

التنفيذي لحجاج اندونيسيا 

 )بدون تغذية(
5459922 /337  

0505658244 

0539383106 
 

  0505560700 5602249 عضو مجلس اإلدارة الدكتور / عادل بن حسن منور 12

 عبد الوهاب رمانيالموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : األستاذ / 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5459922– 310 – 213  0505503877 5429811 

 201االتصاالت اإلدارية : 

 info@sea.com.saإيميل المؤسسة الرسمي : 

 



 

 

 

 ران جملس إدارة املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إي
 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 

 فاكس رقم الجوال هاتف المكتب الصفــة االســـــم م

  0505670076  رئيس مجلس اإلدارة قطب بكر صالح بن طاللالدكتور /  1

 أزهر   احمد إبراهيم بن عصامالدكتور /  2
  نائب رئيس

 مجلس اإلدارة
 0566615222  

 غنام محمدعلى بدهللاع األستاذ / حسان 3
 مسئول قطاع 

 االستقبال 
 0555545456  

 طلعت بن صالح بكر قطبالمهندس /  4
 مسئول قطاع 

 المشاعر المقدسة
 0505604518  

 سماعيلا جميل عصام بن األستاذ /عبدالرحمن 5
 مسئول قطاع 

 التفويج  
 0505607589  

 أزهر حسن حسين بن األستاذ /فيصل 6
 مسئول قطاع 

 النقل العام والترددية
   

 محمد حمزةماهر عباس  األستاذ / 7
مسئول قطاع الجوازات 

 وتقنية المعلومات
 0509996998  

 محمد عدنان محمدعلي حمزة األستاذ / 8

 مسئول قطاع 

الشركات السياحية 

 والخدمات اإلضافية  

 0542000777  

 محمود بن عبدالرحمن مغربي األستاذ / 9
 مسئول قطاع 

 المراقبة والمتابعة الذاتية 

 عالموالعالقات العامة واإل
 0505666705  

 حامد مليباريالموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : األستاذ/ 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5488466/205 0555544841 5488467 

 miran.co-nfo@mutawfeiإيميل المؤسسة الرسمي : 



 

 

 

 جملس إدارة مكتب الزمازمة مبكة املكرمة 
 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 

 مالحظات رقم الجوال هاتف المكتب الصفــة االســـــم م

  رئيس مجلس اإلدارة زمزمي عبدالهادي بن عبدالجليلاألستاذ /  1
0553535380 

0543535380 
 

 أمير بن فيصل محمد عبيداألستاذ /  2
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 0556355665  

  0505711425  رئيس لجنة الشئون القانونية األستاذ / سعود بن محمد أحمد هنيدي 3

 األستاذ / عماد بن إبراهيم زمزمي 4
  –رئيس لجنة التوظيف 

 –نائب رئيس لجنة المشتريات 
 نائب رئيس لجنة متابعة خط االنتاج

 0505516472  

 األستاذ / أسامة بن عبدهللا صالح عبده 5
  –رئيس لجنة المساهمين 

 ونيةعضو في لجنة الشئون القان
 0556555100  

 وسيم بن عبدالرحمن الياساألستاذ /  6

  –أمانة سر المجلس 

  –اإلدارة المالية 

رئيس لجنة الخطة التشغيلية لموسم 

 هـ1436حج 

 0504500235  

 األستاذ / رضا بن محمد علي بوصي 7

  –رئيس لجنة المشتريات 

 –رئيس لجنة متابعة خط االنتاج 

نائب  –ف نائب رئيس لجنة التوظي

رئيس لجنة الخطة التشغيلية لموسم 

 هـ1436حج 

 0555528665  

 ممدوح بن عبدالعزيز العباساألستاذ /  8
نائب رئيس  –رئيس لجنة التدريب 

نائب رئيس  –لجنة الشئون القانونية 

 لجنة العالقات العامة
 0555517767  

 األستاذ / حسن بن محمود أبوالفرج 9
 -لعامة رئيس لجنة العالقات ا

 نائب رئيس لجنة التدريب
 0504599167  

 يوسف أبوالفرجبن  المهندس / رامي 10
  –رئيس اللجنة الهندسية  

 –نائب رئيس لجنة االستثمار

 عضو في لجنة متابعة خط االنتاج
 0506050011  

 أيمن بن سليمان أبوغليهاألستاذ /  11
  -نائب المدير المالي 

  –نائب أمين سر المجلس

 ضو في لجنة متابعة خط االنتاجع
 0543225577  

 حسن بن عبدالرحيم زمزميالمهندس /  12

  –رئيس لجنة االستثمار 

 –نائب رئيس اللجنة الهندسية 

 -عضو في لجنة المشتريات 

 عضو في لجنة متابعة خط االنتاج

 0555907097  

 يى المهدييحبن الباسط  عبدالسيد / الموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

5461212/ 100- 110  0553526477 5426293 

 Office@zamazemah.comإيميل المكتب الرسمي : 

mailto:Office@zamazemah.com


 

 

 

 

 لوكالء املوحد جبدةامكتب جملس إدارة 
 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 

 مالحظات رقم الجوال هاتف المكتب الصفــة ـــماالســ م

  0503685922  رئيس مجلس اإلدارة الدكتور / فاروق بن يحيى بخاري   1

 محمد بن أسعد بخش  األستاذ /  2
 نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 0505611608  

  0533545457  رئيس لجنة االستثمار األستاذ / ساهر بن عبد العزيز مطر   3

  0555926784  عضو لجنة التشغيل فيصل بن قاسم صالح قاسم  ستاذ / األ 4

 أمين بن عاصم السيد  األستاذ /  5
 عضو لجنة 

 العمالة الموسمية
 0555601373  

 كامل بن علي غراب  األستاذ /  6
 رئيس لجنة 

 التوظيف الموسمي  
 0505523236  

 فواز بن جميل حسوبة  األستاذ /  7
 عضو لجنة 

 توظيف الموسميال
 0555605017  

 محمد نور قاسم تركي  األستاذ /  8
 اإلشراف على 

 المنافذ البرية  
 0504649964  

  0505624624  عضو لجنة التشغيل المهندس / عبد هللا بن أحمد أبو زيد   9

  0555685981  عضو لجنة التشغيل محمد بن حسن مختار  األستاذ /  10

  0505622828  عضو لجنة االستثمار بن أحمد أبو زيد   المهندس / صالح 11

  0501134574  عضو لجنة االستثمار خالد بن عبد هللا مختار  األستاذ /  12

 األستاذ / علي الدينالموظف المفوض للتنسيق مع الهيئة : 

 فاكس جوال رقـم هاتف المكتب

6526362/02- 29/30 0503651331 6526420/02 

 

in@hotmail.comalei_eld 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 جملس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة 

 هـ1439 – 1436للدورة االنتخابية الرابعة 
 الصفــة االســـــم م

هاتف 

 المكتب
 مالحظات رقم الجوال

  0505300464  رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /حاتم بن جعفر عبدهللا بالي 1

 عبدالعزيز دمياطياألستاذ /عصام بن  2
 مجلس اإلدارة نائب رئيس 

 المشرف على قطاعي المتابعة واإلسكان

 8260088/

200 
0500824500  

 األستاذ /خالد بن حسن علي حبش 3
عضو مجلس اإلدارة للخدمات اإلنسانية 

المشرف على مكتب أفريقيا غير العربية 

 المنسق مع جمعية الكشافة السعودية 
  0500472500  

 ألستاذ /فهد بن عبدالحميد شحاتها 4
أمين المجلس المشرف على مركز استقبال 

ق مع مكتب إرشاد الحافالت المطار المنس

 الوكالء الموحدومكتب 
  0508291111  

 المهندس / ياسر بن غالب دبور 5
و مجلس اإلدارة للشؤون الهندسية عض

 والتشغيل والصيانة
  0505307144  

 حمد سندياألستاذ /فيصل بن م 6
عضو مجلس اإلدارة للمغادرة الميدانية 

 المشرف على مركز مغادرة الميقات
  0500520030  

 األستاذ /كمال بن أحمد خليفه 7
عضو مجلس إدارة للعالقات العامة واإلعالم 

وعالقات المساهمين المشرف على إدارة 

 خدمات الحجاج والعالقات الحكومية
  0504355582  

 شم بن مصطفى مقليهاألستاذ /ها 8
عضو مجلس اإلدارة لمركزي استقبال 

 الهجرة والبر ومغادرة الفرادى
  0505304679  

 األستاذ /فارس بن يوسف صبغة هللا 9
عضو مجلس اإلدارة للمغادرة الميدانية 

 المنسق مع النقابة العامة للسيارات
  0566635550    

 الدكتور / أحمد بن يوسف حواله 10
اإلدارة لتقنية المعلومات عضو مجلس 

 والحاسب االلي والتدريب والتطوير والجودة
 0557974400  

  0555309100   عضو مجلس اإلدارة للشؤون اإلدارية د / أحمد بن أسعد خليل 11

 الدكتور / ريان بن سالم حماد 12
للشؤون المالية  عضو مجلس اإلدارة

  والبحوث والدراسات
  0507711127  

 زينوخالد محمد مكي األستاذ / المفوض للتنسيق مع الهيئة : الموظف 

 فاكس رقم الجوال رقـم هاتف المكتب

8260088/014-300 0566622991 8255048/014 

 info@adilla.com.saإيميل المؤسسة الرسمي : 
 


