
 

 

 

 
 
 

 السيرةالذاتية
 
 

 البيانات الشخصية للعضو .1

 أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي االسمالرباعي

 الجـنسـيـــــــة
 سعودي

 1986 تاريخ الميالد

 العلمية للعضوالمؤهالت  .2

 اسم الجهة المانحة ى المؤهلالحصول علتاريخ  التخصص المؤهل م

 ترخيص استشارات  1
استشارات الزكاة وضريبة 

 الدخل
 وزارة التجارة واالستثمار 2018

 2011 ادارة مخاطر مالية ماجستير 2
 –جامعة ساسيكس 

 المملكة المتحدة

 2009 محاسبة عامة بكالوريوس 3
 –جامعة الملك عبدالعزيز 

 جدة

     

 العملية للعضوالخبرات  .3

 مجاالت الخبرة الفترة

 ستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخلمكتب أحمد الدهلوي لال 2018

 شركة عمر زهير حافظ القابضة -المدير المالي  2014-2018

 البنك االهلي التجاري –محلل مالي  2012-2014

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني –محاسب  2008-2009

  

 

 

 بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن .4

 

 اسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(
 عضوية اللجان

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 مستقل صحة المستشفى السعودي  األلماني 1
عضو من خارج 

 المجلس

لجنة 

 المراجعة

مساهمة 

 عامة

 اتحاد عذيب لالتصاالت 2
اتصاال

 مستقل ت
عضو من خارج 

 المجلس

لجنة 

 المراجعة

مساهمة 

 عامة

 





 
 ( 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
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