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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

انثٛاَاخانشخظٛحنهؼضٕانًششح (أ

 الاسم

 الرباعي
ػثذهللاػثذانًحسٍانخضش٘فٕاص

ذاسٚخسؼٕد٘ الجنسية

انًٛالد
 هـ90/21/2831

انًؤْالخانؼهًٛحنهؼضٕانًششح (ب

إسىاندٓحانًاَححذاسٚخانحظٕلػهٗانًؤْمانرخظضانًؤْم م

دساسحانًحاسثح،انًًهكح1

انًرحذج
انًًهكحانًرحذج-كهٛحنُذ1091ٌ--

2
1091--أػًالدساسحإداسج

يشكضدساساخاٞػًال،

انًرحذجانًًهكح

3


إكًالتشَايحاإلداسج

-اإلسرشاذٛدٛحانًرمذيح
--2913 

انرًُٛحاإلداسٚحيؼٓذ

)سٕٚسشا(

 ج(انخثشاخانؼهًٛحنهؼضٕانًششح

 مجاالت الخبرة الفترة

انشئٛسانرُفٛز٘نششكحاتُاءػثذهللاػثذانًحسٍانخضش٘إنٗانٕٛو5/19/2919

سئٛسششكحاتُاءػثذهللاػثذانًحسٍانخضش1001-2919٘

ػثذانًحسٍانخضش٘انًذٚشانؼاونششكحاتُاءػثذهللا1001-1001

َائةانًذٚشانؼاونششكحاتُاءػثذهللاػثذانًحسٍانخضش1009-1001٘

د(انؼضٕٚحانحانٛحفٙيدانسإداساخششكاخيساًْحأخشٖ)يذسخحأٔغٛشيذسخح(أٔا٘ششكحأخشٖاٚاًكاٌشكهٓاانمإََٙ

  أٔانهداٌانًُثثمحيُٓا

انُشاطانشئٛسإسىانششكحو

انؼضٕٚحطفح

)ذُفٛز٘،غٛش

ذُفٛز٘،يسرمم(

طثٛؼحانؼضٕٚح

)تظفرّانشخظٛح،

يًثمػٍشخظٛح

(إػرثاسٚح

ػضٕٚح

انهداٌ

انشكم

انمإََٙ

نهششكح

 ششكحسٛاححانؼانًٛح  .1

إداسجٔذشغٛم

انًثاَٙٔانًشافك

انسكُٛحٔانرداسٚح

ٔانرشفٛٓٛحٔذًهك

 انفُادق

 يسرمم

 تظفرّانشخظٛح

 

يساًْح

يمفهح

 سؼٕدٚح

 ششكحيساحاخانؼماسٚح  .2

ششاءانشاضٙ

َٙٔإلايحانًثا

ػهٛٓأإداسج

ٔطٛاَحٔذطٕٚش

 انؼماس

 ذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

يساًْح

يمفهح

 سؼٕدٚح
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 ششكحانخذياخانؼًانٛح  .3

انرٕسظفٙ

إسرمذاوانؼًانح

ٔذمذٚىانخذياخ

انؼًانٛحانًُضنٛح

ٔنهمطاعانخاص

 ٔانؼاو

 يسرمم

 تظفرّانشخظٛح

ػضٕانهدُح

 انرُفٛزٚح

يساًْح

يمفهح

 سؼٕدٚح

4.  
اتُاءػثذهللاػثذششكح

انًحسٍانخضش٘

 نإلسرثًاسانماتضح

انًشاسكحفٙ

ششكاخأخشٖ

تُسةسٛطشج

ٔيمأالخػايح

نهًثاَٙٔاػًال

انطشقٔاَٞفاق

ٔانًٛأِانظشف

 انظحٙ

\ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

5.  
ششكحيظُغانخضش٘

 نٝنٛاخانحذٚذٚح

إَراجيكاتس

حأٚاخَفاٚاخٔ

َفاٚاخيرُٕػح

 ٔلٕانةيؼذَٛح

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

6.  
ششكحْايٌٕدَْٕد

 انششقاٞٔسظانًحذٔدج

إَراجانًثادالخ

 انحشاسٚح
 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

7.  
ششكحاتُاءػثذهللا

ػثذانًحسٍانخضش٘

ظُاػٛحْٔٛشذمنهخذياخان  

يمأالخإَشاء

ٔطٛاَحانًثاَٙ

ٔانًُشآخ

 انظُاػٛح

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

 يخرهطح

8.  
ٔكانحانخضش٘نهسفشٚاخ

 ٔانسٛاحح

أػًالانسفش

 ٔانسٛاحح
 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

9.  
ششكحيشكضانركٛٛف

 ٔانرثشٚذ

أػًالطٛاَح

 انركٛٛفٔانرثشٚذ
 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

11.  
ششكحانخضش٘نهرداسج

 ٔانخذياخانظُاػٛح

يمأالخاٞػًال

انظُاػٛح

ٔانكٓشٔيٛكاَٛكٛح

ٔذًذٚذأَاتٛة

 انضٚد

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

11.  
ششكحكاسُٚاانؼشتٛح

ٍانظُاػٛحانًحذٔدجنهًذاخ  

أػًاليمأالخ

تُاءٔذشٛٛذ

ٔطٛاَحانًذاخٍ

انظُاػٛحٔتطاَاخ

 اٞفشاٌ

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

12.  
ششكحأتُاءانخضش٘ٔإل

فٙشٛثُحنٕخسركس

 انًحذٔدج

خذياخانشحٍ

ٔانرفشٚغٔانُمم

 انثحش٘نهثضائغ

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

سؤٔنٛحراخي

 يحذٔدج

13.  
ششكحاإلسكأٌانرؼًٛش

 انؼماسٚح

ششاءاٞساضٙ

ٔإلايحانًثاَٙ

ػهٛٓأطٛاَح

 ٔذطٕٚشانؼماساخ

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج
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 ششكحيذانؼماسٚح  .14

ششاءاٞساضٙ

ٔإلايحانًثاَٙ

ػهٛٓأطٛاَح

 ٔذطٕٚشانؼماساخ

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

-----  

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

15.  
ششكحتهذَغدٚفُٛس

 سٛسرًض

ذكُٕنٕخٛاانُظى

 اٞيُٛح
 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

 تحشُٚٛح

16.  
ششكحيحأسانثُاء

 نإلسرثًاساخانؼماسٚح

ششاءاٞساضٙ

ٔإلايحانًثاَٙ

ػهٛٓأطٛاَح

 ٔذطٕٚشانؼماساخ

 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

 ششكحذمُٛحذرثغانًشكثاخ  .17
خذياخانحاسة

 اٜنٙ
ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

18.  
انششكحانششلٛحنهطثاػح

 ٔانظحافحٔاإلػالو

طحافحٔطثاػح

 ٔإػالو
 غٛشذُفٛز٘

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

19.  
اٚحششكحتُاءأَظًحانحً

 نهرداسجٔانًمأالخ

إسرٛشادٔتٛغ

ٔذشكٛةٔطٛاَح

 اٞخٓضجاٞيُٛح

ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

21.  
ششكحفٕاصػثذهللاانخضش٘

 ٔششٚكّانًحذٔدج

أػًالَظافح

انًذٌٔإداسج

ٔطٛاَحيٕالف

 انسٛاساخ

ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

 ششكحانُظىانًثٛرحانؼشتٛح  .21
َظىانًؼهٕياخ

 اندغشافٙ
ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

22.  
ششكحذطٕٚشٔإداسج

 انًٕالفنهًمأالخ

إَشاءٔإداسج

ٔذشغٛمٔطٛاَح

 يٕالفانسٛاساخ

ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

طثٛحششكحإداسجانُفاٚاخان  .23  

يؼاندحانُفاٚاخ

انطثٛحٔانرخهض

 يُٓا

ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

 يحذٔدج

24.  
ششكحانخضش٘انؼانًٛح

 ر.ر.و)أتٕظثٙ(

يمأالخانطشق

ٔيمأالخيشاسٚغ

 انًثاَٙ

ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

اتٕ-يحذٔدج

 ظثٙ

25.  
ششكحيدًٕػحانخضش٘

نهًمأالخانؼانًٛح  

يمأالخػايح

 نهًثاَٙ
ذُفٛز٘غٛش  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

 كٕٚرٛح

26.  
ششكحأتُاءػثذهللا

 ػثذانًحسٍانخضش٘
ذُفٛز٘غٛش يمأالخػايح  

 تظفرّانشخظٛح

----- 

ششكح

انشخض

لطش–انٕاحذ  

 



 
 

 (  1نموذج ) 
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية  نموذجنموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشحالبيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 علي حسين علي ال بوصالح االسم الرباعي

 هـ  20/10/1390 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 صفة شخصية طبيعة العضوية عضو مستقل صفة العضوية
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

انثٛاَاخانشخصٛحنهعضٕانًششح (أ

 الاسم

 الرباعي
عثذهللاعثذانًحسٍانخضش٘عهٙ

ذاسٚخسعٕد٘ الجنسية

انًٛالد
 هـ10/10/0831

انًؤْالخانعهًٛحنهعضٕانًششح (ب

إسىاندٓحانًاَححذاسٚخانحصٕلعهٗانًؤْمانرخصصانًؤْم م

1
  بكالوريوس علوم

 
 7991 الهندسة الميكانيكية

جامعة الملك فهد للبترول 
  والمعادن

 

 ج(انخثشاخانعهًٛحنهعضٕانًششح

 مجاالت الخبرة الفترة

 عبدالمحسن الخضريرئيس مجلس إدارة شركة ابناء عبدهللا  حتى اليوم  10/01/0101

 نائب المدير العام لشركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري  0990-0101

د(انعضٕٚحانحانٛحفٙيدانسإداساخششكاخيساًْحأخشٖ)يذسخحأٔغٛشيذسخح(أٔا٘ششكحأخشٖاٚاًكاٌشكهٓاانقإََٙ

  أٔانهداٌانًُثثقحيُٓا

انُشاطانشئٛسإسىانششكحو

انعضٕٚحصفح

)ذُفٛز٘،غٛش

ذُفٛز٘،يسرقم(

طثٛعحانعضٕٚح

)تصفرّانشخصٛح،

يًثمعٍشخصٛح

(إعرثاسٚح

عضٕٚح

انهداٌ

انشكم

انقإََٙ

نهششكح

7.  
ششكحاتُاءعثذهللاعثذ

انًحسٍانخضش٘

 نإلسرثًاسانقاتضح

انًشاسكحفٙ

ششكاخأخشٖ

تُسةسٛطشج

ٔيقأالخعايح

نهًثاَٙٔاعًال

انطشقٔاألَفاق

ٔانًٛأِانصشف

 انصحٙ

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

-----  
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

2.  
ششكحيصُعانخضش٘

 نآلنٛاخانحذٚذٚح

إَراجيكاتس

َفاٚاخٔحأٚاخ

َفاٚاخيرُٕعح

 ٔقٕانةيعذَٛح

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

3.  
ششكحْايٌٕدَْٕد

 انششقاألٔسظانًحذٔدج

إَراجانًثادالخ

 انحشاسٚح
 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح
-----  

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

4.  
ششكحاتُاءعثذهللا

عثذانًحسٍانخضش٘

 ْٔٛشذمنهخذياخانصُاعٛح

يقأالخإَشاء

ٔصٛاَحانًثاَٙ

ٔانًُشآخ

 انصُاعٛح

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

يخرهطح
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5.  
ششكحكاسُٚاانعشتٛح

 انًحذٔدجنهًذاخٍانصُاعٛح

أعًاليقأالخ

ٔذشٛٛذتُاء

ٔصٛاَحانًذاخٍ

انصُاعٛحٔتطاَاخ

 األفشاٌ

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

6.  
ششكحأتُاءانخضش٘ٔإل

فٙشٛثُحنٕخسركس

 انًحذٔدج

خذياخانشحٍ

ٔانرفشٚغٔانُقم

 انثحش٘نهثضائع

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

سٚحششكحيذانعقا  .1  

ششاءاألساضٙ

ٔإقايحانًثاَٙ

عهٛٓأصٛاَح

 ٔذطٕٚشانعقاساخ

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

8.  
ششكحيحأسانثُاء

 نإلسرثًاساخانعقاسٚح

ششاءاألساضٙ

ٔإقايحانًثاَٙ

عهٛٓأصٛاَح

 ٔذطٕٚشانعقاساخ

 غٛشذُفٛز٘

 تصفرّانشخصٛح

----- 
راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

9.  
ششكحيدًٕعحانخضش٘

 انعانًٛحنهًقأالخ

يقأالخعايح

 نهًثاَٙ
ذُفٛز٘غٛش  

 تصفرّانشخصٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

71.  
ششكحأتُاءعثذهللا

 عثذانًحسٍانخضش٘
ذُفٛز٘غٛش يقأالخعايح  

 تصفرّانشخصٛح
----- 

راخيسؤٔنٛح

يحذٔدج

 





 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

انثٛاَاخانشخصٛحنهعضٕانًششخ (أ

 الاسم

 الرباعي
عثذهللاعثذانًذضٍانخضش٘جًٛم

ذاسٚخصعٕد٘ الجنسية

انًٛالد
ْـ10/10/0231

انًؤْالخانعهًٛحنهعضٕانًششخ (ب

إصىانجٓحانًاَذحذاسٚخانذصٕلعهٗانًؤْمانرخصصانًؤْم م

1 
0831----------دساصحانُٓذصحيذَٛح

جايعحجُٕبكانٛفٕسَٛا



 ج(انخثشاخانعهًٛحنهعضٕانًششخ

 مجاالت الخبرة الفترة

 كمدٌر للمشارٌع فً اإلحساء 8811-8881

 مدٌر عملٌات الشركة فً الكوٌت 8881-8881

 مدٌر عام العملٌات 8881-1181

 مدٌر تنفٌذي للعملٌات حتى اآلن 1182

د(انعضٕٚحانذانٛحفٙيجانشإداساخششكاخيضاًْحأخشٖ)يذسجحأٔغٛشيذسجح(أٔا٘ششكحأخشٖاٚاًكاٌشكهٓاانقإََٙأٔ

  انهجاٌانًُثثقحيُٓا

انُشاطانشئٛشإصىانششكحو

صفحانعضٕٚح

)ذُفٛز٘،غٛش

ذُفٛز٘،يضرقم(

طثٛعحانعضٕٚح

)تصفرّانشخصٛح،

يًثمعٍشخصٛح

(إعرثاسٚح

عضٕٚح

انهجاٌ

انشكم

انقإََٙ

نهششكح

ششكحيضاداخانعقاسٚح 1

ششاءاألساضٙ

ٔإقايحانًثاَٙ

عهٛٓأإداسج

ٔصٛاَحٔذطٕٚش

انعقاس

ذُفٛز٘غٛش

 تصفرّانشخصٛح

-----

يضاًْح

يقفهح

صعٕدٚح

2 
ششكحياٚشانعشتٛح

انضعٕدٚح

إَشاءٔصٛاَح

حانعًالانًٛكاَٛكٛ

ٔإَشاء

انًششٔعاخ

انكٓشتائٛح

ذُفٛز٘غٛش

 تصفرّانشخصٛح

-----

يضاًْح

يقفهح

صعٕدٚح

3 
ششكحاتُاءعثذهللاعثذ

انًذضٍانخضش٘

نإلصرثًاسانقاتضح

انًشاسكحفٙ

ششكاخأخشٖ

تُضةصٛطشج

ٔيقأالخعايح

نهًثاَٙٔاعًال

ذُفٛز٘غٛش

 نشخصٛحتصفرّا

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج



 
انطشقٔاألَفاق

ٔانًٛأِانصشف

انصذٙ

4 
ششكحيصُعانخضش٘

نآلنٛاخانذذٚذٚح

إَراجيكاتش

َفاٚاخٔدأٚاخ

َفاٚاخيرُٕعح

ٔقٕانةيعذَٛح

غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

5 
ٔكانحانخضش٘نهضفشٚاخ

ٔانضٛادح

أعًالانضفش

ٔانضٛادح
غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح
-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

6 
ششكحانخضش٘نهرجاسج

ٔانخذياخانصُاعٛح

يقأالخاألعًال

انصُاعٛح

ٔانكٓشٔيٛكاَٛكٛح

ٔذًذٚذأَاتٛة

انزٚد

غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

ششكحيذانعقاسٚح 7

ششاءاألساضٙ

ٔإقايحانًثاَٙ

عهٛٓأصٛاَح

ٔذطٕٚشانعقاساخ

ذُفٛز٘غٛش

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

8 
ششكحيذأسانثُاء

نإلصرثًاساخانعقاسٚح

ششاءاألساضٙ

ٔإقايحانًثاَٙ

عهٛٓأصٛاَح

ٔذطٕٚشانعقاساخ

غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

9 
انذاَح تذشج يؤصضح

نهًقأالخ.

)يؤصضحفشدٚح

ذًاسسضًٍ

رٓاَشاطأَشط

انًقأالخانعايح

–نهًثاَٙ)إصالح

–ْذو-ذشيٛى

إَشاء



تصفرّانشخصٛح

-----

فشدٚح

11 
ششكحانخضش٘انعانًٛح

ر.ر.و)أتٕظثٙ(

يقأالخانطشق

ٔيقأالخيشاسٚع

انًثاَٙ

غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

11 
ششكحيجًٕعحانخضش٘

الخانعانًٛحنهًقأ

يقأالخعايح

نهًثاَٙ
غٛشذُفٛز٘

تصفرّانشخصٛح

-----

راخيضؤٔنٛح

يذذٔدج

كٕٚرٛح

 









 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

البياهاث الشخصيت للعضى املزشح (أ

الاشم

الزباعي
حمزة صذقت  حصام الذًً هاشم

جاريخ شعىديالجيصيت

امليالد
71/77/7591 

املؤهالث العلميت للعضى املزشح (ب

املاهحتإشم الجهت جاريخ الحصىل على املؤهلالتخصصاملؤهلم

 جامعة عين شمس القاهرة  6791 محاسبة  بكالوريوس 1

2
 م6791 محاسبة  ماجستير 

 –جامعة الملك عبدالعزيز 
 جدة

زمالة مجمع المحاسبين 3
 القانونين االمريكي

 6791 محاسبة ومراجعة 
مجمع المحاسبين 
 القانونين االمريكي

زمالة الهيئة السعودية 4
 للمحاسبين القانونيين

 6791 محاسبة ومراجعة 
الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين

العديد من الشهادات العلمية 5
 والعملية االخرى

   

ج( الخبراث العلميت للعضى املزشح

مجاالث الخبرةالفترة

محاسب قانوني وشريك أرنست ويونغ الشرق االوسط )محاسبة قانونية، مراجعة، زكاة وضرائب،  7591-1009
 إستشارات

 بمكتب الخاص ) زكاة وضرائب وإستشارات محاسبية وقانونية ومساندة قضائية  محاسب قانوني  1005 – 1009

 محاسب قانوني وشريك ديلويت أند توش ) محاسبة قانونية ، مراجعة، زكاة وضرائي، إستشارات 1071 - 1005

 تاريخهحتى  – 1071
محاسب قانوني بمكتبي الخاص ) زكاة وضرائب وأستشارات، ومحاسبة قانونية، ومساندة قضائية، 

 وتقييم(

 كان شكلها القاهىوي أو 
ً
د( العضىيت الحاليت في مجالض إداراث شزكاث مصاهمت أخزي )مذرجت أو غير مذرجت( أو اي شزكت أخزي اًا

اللجان املىبثقت منها 

العضىيت صفت اليشاط الزئيضإشم الشزكتم

)جىفيذي،غير 

جىفيذي،مصتقل(

طبيعت العضىيت 

)بصفته الشخصيت، 

ممثل عً شخصيت 

إعتباريت

عضىيت 

اللجان

الشكل 

القاهىهيى 

للشزكت

رئيض مجلض بصفتى الشخصيتمصتقلالاجصاالثإجحاد عذًب لإلجصاالث .1

 
ً
الادارة وشابقا

رئيض لجىت 

مصاهمت عامت 



 
املزاجعت 

رئيض لجىت بصفتى الشخصيتمصتقلطبيمصتشفى الذكتىر شمير عباس .2

املزاجعت

مصاهمت 

مقفلت 

عضى لجىت بصفتي الشخصيتمصتقلجأمينأماهت للتأمين .3

املزاجعت

شزكت 

ت عامتمصاهم

 



 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

البياهات الشخصية للعضى املزشح (أ

الاسم

الزباعي
سعذ بً جابز بً علي آل فائع

ثاريخ سعىديالجيسية

امليالد
6/3/2433 

املؤهالت العلمية للعضى املزشح (ب

إسم الجهة املاهحةثاريخ الحصىل على املؤهلالتخصصاملؤهلم

1
 5991 هندسة ميكانيكية تطبيقية  بكالوريوس 

جامعة الملك فهد للبترول 
 والمعادن 

ج( الخبرات العلمية للعضى املزشح

مجاالت الخبرةالفترة

 حتى االن  – 3122
 الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق

 سابك  –شركة كيماتنك  –الرئيس   3122 – 3123

 شركة ساميك للتجارة والمقاوالت –الرئيس  3123 – 3121

 شركة ارامكو السعودية  –مدير مشاريع  3121 - 2331

 كان شكلها القاهىوي أو 
ً
د( العضىية الحالية في مجالس إدارات شزكات مساهمة أخزي )مذرجة أو غير مذرجة( أو اي شزكة أخزي اًا

اللجان املىبثقة منها 

صفة العضىية اليشاط الزئيسإسم الشزكةم

)ثىفيذي،غير 

ثىفيذي،مستقل(

طبيعة العضىية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عً شخصية 

إعتبارية

عضىية 

اللجان

الشكل 

القاهىهيى 

للشزكة
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