
يــع بن سعد بن هباش مر 37 باسم بن عدنان أبو الفرج 19 عبدالوهاب بن عبد الكريم البتيري 1

جلبان بن إبراهيم ال جلبان 38 خالد بن عبدالعزيز الحوشان 20 محمد بن صالح الخليل 2

عمار  بن عبدالرحيم قاض ي 39 عمر  بن عبدهللا السبتي 21 خالد بن محمد الداود 3

تركي بن حمد الجبرين 40 نادر  بن راشد الناصر 22 هاني بن سليمان الصالح 4

خالد بن عبدالحميد الشويعر 41 سمير  بن محمد حسين 23 عبدالرحمن بن يحيى اليحياء 5

عمار  بن صادق دحالن 42 أحمد بن طارق مراد 24 علي بن عبد العزيز التركي 6

بدر  بن محمد خشيفاتي 43 ياسر  بن فيصل الشريف 25 عزيز  بن محمد القحطاني 7

أحمد بن عبد الرحمن جابر 44 سلمان بن محمد النعيم 26 عبدالعزيز  بن عبد الرحمن الفريان 8

أيمن بن صالح فاضل 45 عبدالرحمن بن عيس ى العميم 27 بدر  بن خالد الحكير 9

فهد بن عبدهلل آل سميح 46 عبدهللا بن سليمان الجريش 28 عبدالعزيز  بن صالح العنبر 10

عمرو بن محمد صقر 47 سعد بن شاهر الحربي 29 حسام بن عصمت السعدي 11

رائد بن خالد زينل 48 فهد بن احمد املالكي 30 سامي بن حجاج الثنيان 12

محمد بن خالد زقزوق 49 صالح بن محمد بن معمر 31 صالح بن إبراهيم الفريح 13

عمر عبداملجيد التازي 50 فواز  بن محسن الشيباني 32 علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي 14

برد بن عبدهللا الرويلي 51 عمر  بن محمد الخويطر 33 عالء الدين بن شاكر الشريف 15

فهد بن حمد الدبيان 52 احمد بن محمد خالد الدهلوي 34 علي بن محمد القحطاني 16

عارف بن قايد املصباحي 53 سعود بن مصطفى الجنهي 35 محمود بن حسن بادريق 17

عمار  بن فاروق زهران 54 محمد بن عبد هللا البراهيم 36 عبدهللا بن عبد العزيز املشعل 18

قائمة املرشحين ملجلس إدارة شركة اللجين للدورة القادمة والتي تبدأ من موافقة الجمعية العامة



السيرة الذاتية للمرشحين ملجلس إدارة شركة اللجين 

 للدورة القادمة والتي تبدأ من موافقة الجمعية العامة
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