ﻋﻣﺎرﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺑن ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ
۱۳۸٥/۱۰/۲۸ھــ

ﺳﻌودي

ﻋﻣﺎرة وﺗﺧطﯾط

ﺑﻛﺎﻟورﯾﺳﻲ

۱٤۰۸/۱۱/۲۰ھـ

۱٤۰۹ھـ ۱٤۲۳ -ھـ

ﺿﺎﺑط ﻣﮭﻧدس ﺑوزارة اﻟدﻓﺎع واﻟطﯾران  /اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ  /إدارة اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﻻﺗﺷﻐﺎل

۱٤۲۳ھـ -اﻵن

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﺻﺎﺣب ﻣﻛﺗب ﻋﻣﺎرﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﻗﺎﺿﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

۱٤۳۱ھـ -أﻵن

اﻟﻣدﯾراﻟﻌﺎم واﻟؤﺳس ﻟﺷرﻛﺔ ھوزن اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

۱۳٤۱ھـ ۰٤٤۱ -ھـ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾدي اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﻣد اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت ) درﺟﺔ أوﻟﻰ (
۷۳٤۱ھـ ۲٤٤۱ -ھـ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾدي اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﻣﺔ اﻵﺛﺎرة ﻟرﺿﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎرات

ﻣﺳﺎھﻣﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻵوﺳط اﻟﻛﺎﺑﻼت

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﺑﻼت

اﻟﻌﺿواﻟﻣﻧدب

ﺑﺻﻔﺗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ ھوزن اﻟﻌرﺑﯾﺔ

طﺎﻗﮫ ﺷﻣﺳﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾدي

ﺷرﯾك

ذات ﻣﺳوﻟﯾﺔ ﻣﺣدوده

ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠدواﺟن

دواﺟن

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾدي

ﻣﻣﺛل ﻋن واﻟده

ذات ﻣﺳوﻟﯾﺔ ﻣﺣدوده

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟزﯾره ﻟﻠدواﺟن

دواﺣن

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾدي

ﻣﻣﺛل ﻋن واﻟده

ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ

ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺤﻤﻴﻀﻲ

ﺳﻌﻮﺩﻱ

02-09-1992

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ

 2016ﻡ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ

 2014ﻡ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ

 2014ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

 2014ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍ ﻟﺪﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

 2011ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

 2017ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ

ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻸﻟﻤﻮﻧﻴﻮﻡ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للمرشح
االسم الرباعي

فيصل سلطان مسلم ابوثنين السبيعي

الجنسية

سعودي

18/10/1418

تاريخ امليالد

ب) املؤهالت العلمية للمرشح
م
)1

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املانحة

بكالوريوس

محاسبة

2020

جامعة امللك سعود

ج) الخبرات العملية للمرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
2020

مدقق داخلي في قسم املراجعة الداخلية في شركة نادك

2021

مدقق داخلي في قسم املراجعة الداخلية في اسواق العثيم

-2021حتى االن

مدقق داخلي في قسم املراجعة الداخلية في شركة بوان القابضة

ً
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غيرمدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:
م
)1
)2
)3
)4
)5
)6

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

