
 

 

 

السيرة الذاتية  -1نموذج   

 

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 فوزي إبراهيم عبدهللا الحبيب 
االسم  

 الرباعي 

 الجنسية سعودي  تاريخ الميالد  هـ 01/07/1385

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس  محاسبة هـ 1989 جامعة الملك عبدالعزيز 

المحاسبين القانونيين األمريكية   هيئة

(AICPA) 
 محاسبة 1993اجتاز االختبار بنجاح في 

Certified Public 
Accountant (CPA) 

2 

 3 برنامج اإلدارة المتقدمة  إدارة أعمال 1997 جامعة بنسلفانيا -وارتون

 الخبرات العملية للعضو المرشحج ( 

 الفترة  مجاالت الخبرة 

ونغ التدرج في أعمال مراجعة الحسابات لدى إرنست وي  سنوات 3 

البنك العربي الوطني  -رئيس إدارة المراجعة الداخلية  سنوات 9 

رئيس إدارة المراجعة الداخلية )هيئة السوق المالية( –رئيس إدارة المتابعة والتنفيذ   سنة  12 

 اآلن تأسيس وإدارة مكتب وكاد لالستشارات المالية )لغير األوراق المالية( 

ياً كان شكلها  أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : القانوني او اللجان المنبثقة منها 

الشكل القانوني  
 للشركة 

 اللجان  عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل  
عن شخصية 

 اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 - - لجنة المراجعة شركة مساهمة عامة 
المواد  
 االساسية 

شركة تصنيع 
مواد التعبئة  
والتغليف  
 )فيبكو( 

1 

 - - لجنة المراجعة شركة مساهمة عامة 
المواد  
 االساسية 

شركة أسمنت  
 القصيم 

2 

 3 بنك الجزيرة  البنوك  - - المراجعةلجنة  شركة مساهمة عامة 



 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي خالد علي إبراهيم عتين

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد  هـ 1389/1/27

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 .1 بكالوريس  محاسبة 1992 جامعة الملك سعود

الهيئة السعودية  
 للمراجعين والمحاسبين

 .2 زمالة  محاسب قانوني  1998

جمعية مدققي الغش 
 –( CFE) والتحايل

الواليات المتحدة 
 األمريكية

2003 
جمعية مدققي زمالة 

 الغش والتحايل
 .3 زمالة 

معهد المحاسبون  
 -( CMA) اإلداريون

 استراليا
2006 

معهد المحاسبون زمالة 
 ناإلداريو

 .4 زمالة 

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 م 1998  –م 1993 ارنست ويونغ مراجع في 

شركة تكساكو العربية السعودية )شيفرون في  أخصائي مهام خاصة 
 السعودية(

 م 2000  –م 1998

 م 2005  –م 2000 وتدريب وإدارية مالية واستشارات خاصة أعمال

 م 2006  –م 2005 طالل أبو غزالة شريك في 

 م 2007– م 2006 استشارات مالية وإدارية وتدريب -مركز الرأي المهني للتدريب  مالك

 م 2009 مايو –م 2007 ارنست ويونغ مدير في 

 م 2018 –م 2009مايو  المحاسبون الدوليون شريك في 

 م2019 نوفمبر –م 2018أكتوبر  ارنست ويونغ شريك في 

 حتى اآلن  –م 2019ديسمبر  المحاسبون الدوليون شريك في 



 

 

  

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

 اللجان  عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل  
عن شخصية 

 اعتبارية( 

صفة العضوية 
  )تنفيذي، غير

 تنفيذي،  مستقل(
 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

      ً   ال يوجد حاليا

       

       



 

 

( السيرة الذاتية 1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح 

 االسم الرباعي هذال سفر العتيبي  

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد  5-5-1981

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

 م المؤهل التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

جامعة الملك فهد للبترول  

 والمعادن
 1 ماجستير  إدارة اعمال   2021

 2 ماجستير  اتصاالت 2016 جامعة نورث ايسترن 

جامعة الملك فهد للبترول  

 والمعادن
 3 بكالوريوس  هندسة كهربائية  2008

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى تاريخه   2021مايو  مدير إقليمي شركة سوفركم 

 2021مايو  – 2018يناير  مدير فرع هيئة االتصاالت بالمنطقة الشرقية 

 2017ديسمبر  – 2009مارس  مهندس اتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 2009يناير  –  2008يونيو  مهندس حقول نفط شركة شلمبرجير 

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني  
 للشركة 

 اللجان  عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل  
عن شخصية 

 اعتبارية( 

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

شركة  
مساهمة  
 مدرجة

 التنفيذية  
الترشيحات  
 والمكافات 

 مستقل بصفته الشخصية
المواد  
 األساسية 

 1 فيبكو 

       

       


