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تاســيس انظمــة ولوائــح الشــركه باعلــي معاييــر تميــز بــاذن اهلل 	 
وفــق االنظمــه والتعليمــات

اإلجــراءات 	  الرقمــي والتغييــر فــي  للتحــول  اســتراتيجية  إطــاق 
ــتقدمها  ــي س ــطه الت ــال واالنش ــات االعم ــق متطلب ــة وف التنظيمي
الشــركه للجمهــور  واالســتفادة مــن الفــرص التــي تقدمهــا التقنيــات 
ــع  ــر الرقمــى التــى تطل ــة التغيي ــة مرحل ــة لمواكب المتقدمــة الحديث
ــاهمين . ــه المس ــع ل ــه 2030 ومايتطل ــا الوطني ــق الرؤي ــه وف ــا الدول له

ــاهمه 	  ــركه والمس ــاح الش ــه الرب ــو ممكن ــب نم ــي نس ــق اعل تحقي
فــي تعزيــز ورفــع نســب نمــو اقتصاديــات منظومــة الخدمــات 

للمســتفيدين مــن خدمــات الشــركه واذرعهــا بــاذن اهلل

ــادالء واعتمادهــا 	  ــه ل ــن للمؤسســة االهلي ــن الدائمي ــه للموظفي وضــع الائحــه االداري
مــن وزارة العمــل فــي فتــرة اشــرافي علــي الشــئون الماليــه واالداريــه فــي المؤسســة 

ومــن مقــام وزارة الحــج  والتــي تعمــل بهــا المؤسســة حتــى تاريخــه
االشــراف علــي اســتكمال انشــاء البــرج الســكني المملــوك للمؤسســة علــي شــارع بــاب 	 

الســام والبــدء فــي اســتثماره بعــد االنتهــاء مــن تشــييده
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره لتملــك المبنــي االســتثماري الواقــع 	 

علــي شــارع الملــك فهــد
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره فــي انشــاء مقــر المؤسســة االهليــه 	 

لادالء
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره فــي تملــك بنيــه تقنيــه بشــريه وماديه 	 

مميــزه كبديــل لعقــود تشــغيل مكلفه
ــع 	  ــه للمواق ــن بديل ــن تجاريي ــي مجمعي ــميه ف ــة الموس ــب المؤسس ــار مكات ــع مق جم

ــه ــب الخدمي ــض المكات ــا بع ــل به ــت تعم ــى كان ــه الت البدائي
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ــئون 	  ــادالء للش ــه ل ــة االهلي ــس ادارة المؤسس ــس مجل ــاعد رئي مس
ــاهمين 1436-1432 ــئون المس ــه وش ــه واالداري المالي

عضو مجلس ادارة للشئون الماليه 1432-1427	 
الســعوديه 	  االتصــاالت  بشــركة  والتحصيــل  االئتمــان  ادارة  مديــر 

1441-1422 المنــورة  بالمدينــة 
مديــر ادارة حســابات االتصــاالت بــوزارة البــرق والبريــد والهاتــف 	 

1422-1419

االبتكار والتجديد لبناء مستقبل مشرق ومستدام باذن اهلل	 
ــع 	  ــراكات م ــد ش ــي عق ــا ف ــركه واذرعه ــان الش ــن كي ــتفاده م االس

الجهــات الخدميــه المميــزه فــي نتائجهــا ومســتوى خدماتهــا
االســتثمار فــي المــوارد البشــريه التــى ســتعمل فــي كيــان الشــركه 	 

واذرعهــا للوصــول لبنيــه تحتيــه قويــه ومســتدامه بــاذن اهلل

عضــو مؤســس فــي جمعيــة وفــاده لخدمــة زائــري المدينــة المنــورة 	 
1442

مالك وكالة شمس للسياحه والسفر 1436-حتى تاريخه	 
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